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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi yang 

bertempat pada kantor Sekretarian DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. 

Adapun waktu penelitian dilakukan oleh penulis dimulai pada 12 Februari  

2018 sampai dengan selesai. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah,(sebagai jawabanya adalah eksperiman) 

dimana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowbool, teknik pengumpulan 

dengan trianggulasi (gabungan), analisis bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.  

Untuk memperoleh data yang representatif dan akurat dalam penelitian 

ini maka sumberdata yang diperlukan adalah: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui 

penelitian langsung dilapangan, yaitu dengan melakukan wawancara bebas 

terpimpin secara langsung dengan responden penelitian guna untuk 

mendapatkan tanggapan responden terhadap maalah penelitian. Dalam 

penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data tentang 
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pelaksanaan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat daerah dalam 

penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kuantan 

singingi tahun 2017. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak 

langsung melalui media perentara. Data sekunder umumnya berupa bukti 

catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data dapat berupa 

risalah persidangan baik mengenai absensi maupun mengenai proses 

jalannya sidang serta kegiatan komisi atau fraksi yang selama bertugas di 

sektretarian DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan 

data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant obseration), 

wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah onservasi 

secara terus terang atau tersamar, yaitu dengan menyatakan terus terang 

kepada informan bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Tetapi tidak 

tertutup kemungkinan penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam 

melakukan observasi dengan pertimbangan untuk menghindari jika ada 

data tentang pelaksanaan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat daerah 

dalam penetapan anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten 
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kuantan singingi tahun 2017 yang menjadi rahasia atau masih 

dirahasiakan. Selain itu, dalam melakukan observasi penulis juga 

mengunakan observasi tidak terstruktur dimana penulis tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku atau pedoman  observasi, tetapi 

penulis melakukan observasi dengan bebas, melakukan analisis, dan 

menyimpulkan. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara yang mendalam, yaitu wawancara dilakukan beberapa kali 

terhadap informan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Adapun cara 

melakukan wawancara ini yaitu dengan wawancara terbuka. Wawancara 

terbuka merupakan wawancara yang dilakukan dengan informan secara 

terbuka, dimana informan mengetahui bahwa penulis sedang melakukan 

penelitian tentang fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat daerah dalam 

penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten kuantan 

singingi. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara 

berarti melakukan interaksi atau percakapan antara pewawancara 

(interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan maksud 

menghimpun informasi dari terwawancara. Interviewee pada penelitian 

kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman 

diperoleh. 
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Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

penelitian keinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan 

informan lebih mendalam tentang permasalahan yang akan penulis teliti. 

Selain itu sebagai pegangan peneliti dalam menggunakan metode 

interview adalah subjek atau informan yang tahu tentang permasalahan 

yang akan diteliti penulis dan mendapatkan informasi secara benar dan 

dapat dipercaya. Dengan demikian mengadakan wawancara pada 

prinsipnya merupakan usha untuk menggali keterangan yang lebih dalam 

dari sebuah kajian dari sumber yang relevan. 

Menurut Esterberg dalam Satory dan Aan Komariah (2010 : 130) 

wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau 

tanya jawab. Wawancara penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena 

ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan. 

Sementara itu Sudjana dalam Satory dan Aan Komariah (2010 : 

130) mengatakan wawancara adalah proses pengumpulan data atau 

informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan 

pihak yang ditanya atau yang memberikan jawaban (interviewee). 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan untuk mendapat keterangan dan 

penerangan pengetahuan dan bukti. Serta sebuah cara yang dilakukan 

untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang 
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akurat sumber-sumber informasi seperti dari buku, undang-undang dan 

lainya. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Tabel 3.1 : Informan Penelitian 

No  Informan  Jumalah  Alasan Memilih 

1 Anggota DPRD Kabupaten 

Kuantan Singigi 

3 DPRD sebagai 

lembaga yang 

mengurus 

penyusunan dan 

pembahasan APBD 

2 Sekretaris Dewan Kabupaten 

kuantan Singingi 

1 Setwan selalu ikut 

serta dalam 

penyusunan dan 

pembahasan APBD 

3 Tokoh Masyarakat 2 Yang mengikuti 

proses penetapan 

APBD 

4 Eksekutif/pemda 1 lembaga yang 

membahas dan 

menetapkan APBD 

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 

Dari tabel diatas dapat di ketahui untuk key informant teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam 

untuk mengetahui informasi, perpsepsi dan pendapat mereka tentang Analisis 

Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun 2017. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Menurut Bodgan dalam sugiyono (2012:88) mengatakan bahwa 

analisisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperolah dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 
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sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisisi data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkanya kedalam uni-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui analisis non-statistik, yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara, 

dan data dokumentasi terhadap informan yang berkaitan dengan fungsi 

anggaran dewan perwakilan rakyat daerah dalam penetapan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten kuantan singingi tahun 2017, yaitu 

analisi data yang berpangkal dari kenyataan-kenyataan kasus sehingga 

nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan. 

Adapun  langkah-langkah dalam melakukan analisis data tersebut, 

menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu dengan malakukan reduksi 

data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Sebagaimana model miles 

dan huberman dalam Sugiyono (2012:91) bahwa analisis data penelitian 

kualitatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

2. Penyajian data (display) 

3. Mengambil kesimpul / verifikasi. 

Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkup data-data 

dan mengambil hal-hal yang pokok dari hasil observasi dan wawancara 

terhadap informen serta data-data dokumentasi sesuai dengan rumusan 
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masalah dan tujuan penelitian yang penulis lakukan ini, yaitu tentang Fungsi 

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaunatan Singingi Tahun 2017. 

 

 

 

 


