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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pekerjaan pemeliharaan jalan kabupaten di Kabupaten 

Bandung. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2007:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan variabel lain.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan adalah data 

sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa data runtut waktu (time series) yaitu 

APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bandung 5 tahun terakhir. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Pendekatan penelitian merupakan cara pendekatan dalam mendapatkan informasi 

atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian terapan 

(applied research, practical research), yaitu penelitian atau penyelidikan yang hati – hati 

dan sistemik terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan bagi keperluan tertentu 

(Nazir, 1988 : 30). Pendekatan penelitian mengenai identifikasi kebijakan terhadap 

pembiayaan pemeliharaan jalan merupakan salah satu bentuk penelitian deskriptif kualitatif. 

Deskriptif merupakan upaya menggambarkan dengan cara mengumpulkan informasi 

mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan (Arikunto, 1998 : 309). Penelitian Deskriptif yang dilakukan bersifat eksploratif 

yakni bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena (Arikunto, 1998 : 

245).  
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Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

kebijakan, dan identifikasi program kebijakan yang mempengaruhi formulasi dan 

implementasi kebijakan. Oleh karena itu pendekatan penelitian yang paling relevan adalah 

dengan metode pendekatan kualitatif (qualitative research methods), karena metode ini 

bertujuan untuk memberikan uraian dan pembahasan mengenai fenomena yang terjadi. 

Pendekatan kualitatif cenderung mengkaji hal-hal yang terkait dengan situasi sosial, 

peristiwa, peran, grup atau interaksi sosial (Locke, et al, 1997 dalam Creswell, 1994 : 2). 

Sedangkan pendekatan kualitatif dalam pengukuran kinerja kebijakan daerah yang berupa 

data-data institusional, penelitian ini lebih mengutamakan fenomena atau kejadian di 

lapangan atau dikaji lebih mendalam sehingga bersifat kasuistik.  

Penelitian identifikasi kebijakan dalam pemeliharaan jalan ini dilakukan dengan cara 

menstimulus pemikiran-pemikiran stakeholders serta mengumpulkan sebanyak mungkin 

data dan informasi dari segenap aspek penyelenggaraan pelayanan publik terhadap 

pemeliharaan jalan yang berhubungan dengan manajerial pelaku kebijakan pemeliharaan 

jalan di Kabupaten Bandung. Pada akhirnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan 

kejelasan mengenai proses penyusunan dari suatu bentuk kebijakan terhadap upaya 

pemberian pelayanan publik berupa pemeliharaan jalan. Keputusan penentuan kebijakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Bandung harus mempertimbangkan dampak dari implementasi 

kebijakan tersebut, sehingga tidak menjadikan beban selanjutnya bagi pemerintah daerah.  

 

3.4.1 Metode Pelaksanaan Penelitian 

Menurut Nazir (1988 : 51-52), metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem 

dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu 

penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urut- urutan pekerjaan yang harus 

dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat ukur 

apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian.  

 

3.4.2 Kebutuhan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data 

sekunder adalah data yang bersumber dari tulisan, seperti buku laporan, peraturan-peraturan, 

dokumen, dan sebagainya. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dilihat pada 

Tabel III-1. 
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Tabel III-1 Kebutuhan Data 

No Sasaran Penelitian Jenis data yang dibutuhkan Sumber data 

1  Identifikasi Ruas-ruas jalan 
kabupaten  

Inventarisasi data jalan 
kabupaten 

Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten 
Bandung 

2  
Identifikasi penentuan Prioritas 
Penanganan Pemeliharaan Jalan di 
Kabupaten Bandung 

• Usulan Rencana � 
• Dok. Perencanaan Teknis 

� 

Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten 
Bandung 

3  Analisis Kebijakan Pembiayaan dan 
Pemeliharaan jalan  

• Laporan Keuangan � 
• Laporan LKPJ � 
• RASK & DASK � 
• Dokumen Perda, 

RAPBD, �SK, dan 
Peraturan Lainnya � 

Bagian Organisasi dan 
Hukum, dan  
Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten 
Bandung 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dari suatu penelitian atau penelitian yaitu pengumpulan 

data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara tidak langsung ke objek 

penelitian tetapi melalui penelitian terhadap dokumen- dokumen yang berkaitan dengan 

objek penelitian (Singarimbun, 1995: 198). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Pengumpulan data 

sekunder dilakukan melalui survei sekunder dengan mendatangi instansi terkait untuk 

meminta sejumlah dokumentasi data. Data sekunder ini khususnya berupa data kondisi jalan 

dan biaya pemeliharaan jalan. Data yang dibutuhkan tersebut dapat diperoleh dari instansi 

terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung ataupun melalui kajian pustaka 

seperti buku laporan, tulisan-tulisan, peraturan-peraturan, dokumen penelitian dan 

sebagainya.  

 

3.6 Tahapan Analisis 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1995: 210). Analisis yang akan 

dipergunakan dalam kajian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Kerangka analisis dalam 

penulisan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar III-1. 

Tujuan analisis adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diintepretasikan. Beberapa hal yang dilakukan sebelum melakukan analisis yaitu 

mengklasifikasikan data, selanjutnya peneliti mencari pengertian yang lebih luas dari data 

penelitiannya (Singarimbun, 1995 : 214). Analisis data dalam studi ini diarahkan sebagai 
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tindak lanjut setelah tahap pengumpulan data untuk memperoleh output studi yang 

diharapkan.  

 
 

Gambar III-1 Kerangka Analisis  

Data Kondisi Jalan 

- Usulan Pembiayaan Pemeliharaan 
- Kebijakan pembiayaan 
- Lembaga pengelola kebijakan 

Survei Instansional 

Analisis Usulan Teknis dan 
Prioritas Pemeliharaan jalan 

Identifikasi Pembiayaan 
Pembangunan Kabupaten 

Bandung 

Pemeliharaan Jalan Kabupaten untuk 
Optimasi Keterbatasan Anggaran 

INPUT 

PROSES 

OUTPUT 

Penyusunan Skenario 
Pemeliharaan berdasarkan 
Prioritas dan Ketersediaan 

Anggaran 

Optimasi Skenario Pemeliharaan 
Jalan 


