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BAB 3 

METODE PENELITIAN  

 

3.01. Model Pendekatan Penelitian  

Model pendekatan penelitian yang digunakan, menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, 

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2006). 

Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap 

objek atau wilayah penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data itu diperoleh. Penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari 

observasi dan dokumentasi.  

 

3.02. Tema Penelitian  

Tema dalam penelitian ini tentang kepercayaan diri Aparatur Sipil Negara 

dalam interaksi sosial di Kecamatan Sumowono yang meliputi : 

1. Keyakinan akan kemampuan diri dalam berinteraksi sosial 

2. Sikap optimisme yang berpandangan baik dalam menghadapi segala hal 

dalam berinteraksi sosial 

3. Sikap objektif yang memandang segala sesuatu sesuai dengan 

kebenaran yang semestinya dalam berinterasksi sosial 

4. Bertanggung jawab menanggung segala sesuatu yang telah menjadi 

konsekuensinya dalam interaksi sosial 

5. Rasional dan realitas yang dapat menganalisis masalah atau kejadian 

dengan menggunakan pikiran yang masuk akal dalam berinteraksi sosial. 
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3.03. Subjek Penelitian  

Pengambilan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2013). Pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, sehingga 

memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang diteliti.  

Pada penelitian ini, karakteristik subjek yang akan digunakan mempunyai 

ciri-ciri yaitu setidaknya sudah sekurang-kurangnya menjadi ASN selama 5 

tahun, bekerja di Kecamatan Sumowono, menjadi Kasi atau kepala bidang di 

Kecamatan Sumowono dan berhubungan langsung dengan masyarakat. 

 

3.04. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), 

sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 

berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth 

interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, 

menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan 

tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis. Instrumen non tes 

digunakan dalam penelitian ini.  
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3.04.01. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung di lapangan dan instansi. Pengamatan ini 

dimaksudkan untuk mencari data-data yang diperlukan peneliti. Observasi 

dilakukan oleh peneliti tentang kepercayaan diri ASN dalam interaksi sosial di 

Kecamatan Sumowono.  

Peneliti menggunakan observas partisipatif. Menurut Sugiyono (2013) 

dengan observasi partisipatif data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan 

mengetahui sampai sejauh mana tingkat makna yang tampak. Peneliti 

menggunakan observasi pasif yaitu dengan datang ke tempat kegiatan orang 

yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

 

3.04.02. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2013). 

Responden dalam penelitian ini adalah ASN di Kecamatan Sumowono dengan 

metode wawancara tidak terstruktur.  

Indikator wawancara ASN, meliputi: (1) identitas subjek; (2) keyakinan akan 

kemampuan diri dalam berinteraksi sosial; (3) optimis, sikap positif yang 

berpandangan baik dalam menghadapi segala hal dalam berinteraksi sosial; (4) 

objektif, sikap yang memandang segala sesuatu dengan kebenaran yang 

semestinya dalam berinteraksi sosial; (5) bertanggung jawab, kesediaan 

menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya dalam 
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berinteraksi sosial; dan (6) rasional dan realitas, menganalisa masalah atau 

kejadian dengan menggunakan pikiran yang masuk akal dalam berinteraksi 

sosial. 

 

3.05. Uji Keabsahan Data  

 Teknik keabsahan data menurut Moleong (2007) memiliki empat kriteria 

yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferbility), 

kebergantungan (dependanility), dan kepastian (confirmability). Sedangkan 

keabsahan data memiliki delapan teknik yang meliputi perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan, atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan 

sejawat melalui diskusi, analisi kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci 

dan auditing. 

Keabsahan data yang digunakan peneliti adalah teknik ketekunan atau keajegan 

pengamat, teknik menggunakan bahan referensi dan triangulasi.  

1. Ketekunan atau keajegan pengamat  

Ketekunan atau keajegan pengamat merupakan pencarian informasi 

secara konsisten dengan berbagai macam cara yang berkaitan dengan 

proses penelitian. Pencarian informasi dilakukan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Maksud dari ketekunan pengamat adalah untuk 

menemukan ciri-ciri dan unur-unsur yang relevan dengan persoalan yang 

ada.  

2. Bahan referensi  

Peneliti menggunakan data pendukung seperti hasil wawancara dan 

rekaman hasil wawancara serta data hasil observasi yang sudah 

dilakukan peneliti.  
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3. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Data tersebut digunakan untuk 

mengecek atau sebagai pembanding data inti. Triangulasi yang dilakukan 

adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain (Moleong, 2007). 

 

3.06. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013). 

Analisis data penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang 

hanya mengumpulkan, menulis, dan menyimpulkan tanggapan dari sumber yang 

diperoleh penulis dengan cara melakukan wawancara langsung. Lebih jelasnya 

tentang teknik analisis data diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:  
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Gambar 3.1. Teknik Analisis Data 
(Sumber: Miles dan Huberman, 1984 (Sugiyono, 2013)) 

 

Keterangan:  

1. Pengumpulan Data  

Analisis data dapat dilakukan jika data sudah terkumpul melalui 

pengumpulan data yang diuraikan sebelumnya, karena tanpa pengumpulan 

data analisis data tidak dapat dilakukan. 

2. Reduksi Data  

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan dan dilakukan terus-menerus.  

3. Penyajian Data  

Sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.  

4. Penarikan Simpulan  

Data-data yang telah dikumpulkan, direduksi dan disajikan dengan cara 

yang mudah dipahami, kemudian ditarik suatu simpulan berdasarkan 

Koleksi Data 

Reduksi Data 

Display Data 

(Penyajian Data) 

Kesimpulan 
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pengamatan yang menyeluruh dari data-data tersebut, sehingga penelitian ini 

merupakan a gathering and interpreting information.  


