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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Siak. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Oktober sampai November 2018. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian 

mengenai analisis penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (studi pada 

pemerintah daerah kabupaten Siak) karena peneliti tertarik untuk mencari tau 

bagaimana penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Siak 

yang mendapatkan nilai tertinggi dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah dilingkungan provinsi Riau serta upaya apa saja yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah kabupaten Siak dalam pencapaian prestasi tersebut yang 

secara ilmiah memang bisa diteliti. 

1.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu dengan satu variabel mandiri tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Untuk 

memudahkan peneliti mencari sumber data yang berusaha menjawab dan 

menganalisa penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Siak 

dengan pertimbangan penelitian yang dilaksanakan menggunakan data primer dan 

sekunder. 
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1. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (sugiono 2014: 137). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini 

dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini adalah pada Sekretaris 

Inspektorat dan Kepala Sub Bagian Perencanaan di Inspektorat Kabupaten Siak 

karena sumber data mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpusat di 

Inspektorat sebagai responden wawancara, dokumentasi dan oservasi. 

2. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari 

literatur, jurnal ilmiah, koran, buku-buku, serta dokumen. (Sugiyono 2014:139) 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, karena penelitian ini 

berkaitan dengan pendapat atau opini individu akan penerapan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten Siak. Objek penelitian dalam studi kasus ini dititik 

beratkan pada penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Siak, 

dimana pengambilan data dilakukan secara observasi langsung untuk mendapatkan 

data mengenai biografi daerah, LAKIP dan indikator penilaian akuntabilitas kinerja  

pada pegawai Insprektorat kabupaten Siak untuk mengetahui secara langsung 

pandangan responden. 
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1.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono: 

2013). Untuk memperoleh data yang tepat dalam penelitian, peneliti menggunakan 

data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi merupakan peneliti langsung mengamati keadaan pada kantor 

Inspektorat kabupaten Siak dan beberapa dinas yang direkomendasikan oleh 

Inspektorat saat melakukan observasi yang mempengaruhi nilai akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah kabupaten siak. 

2. Wawancara yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung untuk 

memperoleh gambaran tentang penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah Kabupaten Siak dengan responden yaitu: 

a. Sekretaris Inspektorat kabupaten Siak. 

b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Inspektorat kabupaten Siak. 

c. Pegawai bagian pelaksana di Inspektorat kabupaten Siak. 

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa pelaksanaan kegiatan penelitian 

melalui foto dan gambar sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian pada 

kantor pemerintah daerah kabupaten Siak. 

Dalam pengumpulan data terutama saat wawancara peneliti menggunakan 

metode Snowball Sampling. Metode Snowball Sampling adalah suatu metode untuk 

mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai 
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hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar 

sociogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan 

dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus, dan garis-

garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus (Neuman, 2003). 

Maksudnya adalah Metode Snowball Sampling (bola salju) adalah metode sampel 

dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden 

yang lainnya dalam organisasi tertentu. 

1.4 Informan Penelitian 

Informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pada Inspektorat kabupaten Siak 

adalah: 

a. Sekretaris Inspektorat kabupaten Siak. 

b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Inspektorat kabupaten Siak. 

c. Pegawai bagian pelaksana di Inspektorat kabupaten Siak. 

 

1.5 Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014:60) Analisis data merupakan proses untuk 

mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk 

memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini 

digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 



41 
 

 
 

Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten 

Siak, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian-kejadian. 

Analisis deskriptif kualitatif ini diawali dengan pengumpulan data dengan 

menggunakan instrumen penelitian, setelah data terkumpul dilakukan pengkodean, 

selanjutnya penyajian data dengan mengklasifikasikannya kemudian proses analisa 

dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 

transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari 

hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik 

analisis data yang digunakan oleh peneliti: 

1. Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman (1984) Reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan 

sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek 

yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

deskriptif, dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang 

dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan 

penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan 

bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang 

tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada 

obyek penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan 

pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai 

dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh 

kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat 

agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari 

permasalahan. 

 

 

 

 

 


