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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Menurut Nasir (1988:51), metode penelitian merupakan cara utama 

yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban 

atas masalah yang diajukan. Sedangkan Sugiyono (2004: 1) berpendapat 

bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Ada beberapa metode dalam penelitian yaitu eksperimen, survei, 

historis, analisis informasi dokumenter dan studi kasus. Setiap metode 

penelitian memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Pemilihan metode 

dalam sebuah penelitian tergantung dari kebutuhan penggunaannya. Faktor 

yang menjadi pertimbangan pemilihan metode tersebut antara lain : 

1) Tipe pertanyaan penelitiannya 

2) Kontrol yang dimiliki peneliti terhadap peristiwa perilaku yang akan 

ditelitinya 

3) Fokus terhadap fenomena penelitiannya (fenomena kontemporer ataukah 

fenomena historis) 

  

 Tipe-tipe pertanyaan penelitian yang sering digunakan yaitu siapa, 

apa, dimana, bagaimana dan mengapa. Jika peneliti fokus menggunakan 

pertanyaan ‗apa‘, ‗siapakah‘ dan ‗dimanakah‘ penelitian cenderung lebih 
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sesuai untuk strategi survei atau analisis rekaman arsip. Pertanyaan 

‗bagaimana‘ dan ‗mengapa‘ mengarah ke penggunaan metode studi kasus, 

historis dan eksperimen. 

 Apabila peneliti tidak memiliki kontrol dan akses yang cukup 

terhadap obyek penelitiannya, metode historis lebih tepat dipilih. Ciri khas 

metode historis berkenaan dengan waktu di masa lalu. Sedangkan metode 

studi kasus berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kontemporer dan 

mempunyai kelebihan dapat mengumpulkan berbagai jenis bukti, misalnya 

dokumen, peralatan, wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian 

eskperimen menuntut peneliti mengontrol perilaku obyek secara langsung, 

persis dan dan sistematis. 

 

 Tabel III.1 Perbedaan Metode Penelitian  

Strategi Bentuk Pertanyaan Kontrol terhadap 

peristiwa perilaku 

Fokus terhadap 

peristiwa kontemporer 

Eksperimen Bagaimana, mengapa Ya Ya 

Survei Siapa, apa, dimana, 

berapa banyak 

Tidak Ya 

Analisis Arsip Siapa, apa, dimana, 

berapa banyak 

Tidak Ya/Tidak 

Historis Bagaimana, mengapa Tidak Tidak 

Studi Kasus Bagaimana, mengapa Tidak Ya 

 

Mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penulis memilih 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dalam penelitian ini. 

Menurut Sugiyono (2008: 9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada  filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 
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pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, 

teknik  pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi, analisis datanya 

bersifat induktif,  dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.  

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif  ini menghasilkan 

data deskriptif; ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-

orang (subyek) itu sendiri. Sedangkan Bogdan dan Tailor seperti yang 

dikutip oleh Moleong mendefinisikannya sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau perilaku yang dapat diamati. 

 

3.2  Desain Penelitian 

Desain penelitian, menurut Prof. Dr. Robert K. Yin, adalah logika 

keterkaitan antara data yang harus dikumpulkan (dan kesimpulan-

kesimpulan yang akan dihasilkan) dan pertanyaan awal suatu penelitian. 

Desain penelitian merupakan blue print (induk) suatu penelitian, 

berkenaan dengan sekurang-kurangnya empat problem, yaitu pertanyaan 

apa yang harus diajukan, bagaimana data relevan, data apa yang harus 

dikumpulkan dan bagaimana menganalisis hasilnya (Philiber, Scwab dan 

Samsloss, 1980). 

Tujuan pokok desain adalah membantu peneliti menghindari data 

yang tak mengarah ke pertanyaan-pertanyaan awal penelitian. Desain 

penelitian juga mengarahkan peneliti pada sebuah prosedur atau langkah-
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langkah yang menjadi acuan sebuah penelitian sehingga peneliti tidak 

mengalami jalan buntu dalam melaksanakan penelitian. 

Perbedaan utama dalam mendesain studi kasus adalah desain kasus 

tunggal dan multikasus. Studi kasus tunggal pada umumnya hanya 

melibatkan satu lingkungan tertentu dan pada periode tertentu pula. Satu 

lingkungan dipilih karena dianggap memiliki keunikan yang tidak dimiliki 

oleh lingkungan lain. Dengan demikian, studi kasus tunggal tidak 

dimaksudkan untuk membuat kesimpulan yang akan diterapkan pada kasus 

lain. Adanya periode tertentu pada kasus menunjukkan bahwa perlunya 

menyelidiki suatu proses. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik penelitian 

kualitatif yang lebih menekankan pada aspek proses dan bukan hasil. 

Alasan menggunakan studi kasus tunggal antara lain: 

1. Kasus yang diteliti merupakan kasus penting dalam menguji suatu teori 

yang telah disusun dengan baik 

2. Kasus yang diteliti merupakan kasus yang unik atau ekstrem, atau dapat 

disimpulkan sangat menarik untuk diteliti 

3. Peneliti mempunyai kesempatan untuk mengamati dan menganalisis 

suatu fenomena yang tak mengizinkan penelitian ilmiah 

Sedangkan desain multikasus digunakan dalam penelitian yang 

berisi lebih dari satu kasus. Oleh karena itu, studi multikasus menuntut data 

lebih banyak dan waktu ekstra dari peneliti. Yin (2003, 2009) mengatakan 

bahwa untuk melakukan penelitian studi kasus jamak ini, dapat 

menggunakan penelitian replikasi yang logis, yaitu dengan menggunakan 
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suatu prosedur yang sama yang diberlakukan untuk setiap isu atau kasus. 

Peneliti kemudian melakukan generalisasi pada setiap isu atau kasus dan 

memperbandingkannya pada akhir kajian. 

Penggunaan jumlah kasus lebih dari satu pada penelitian studi 

kasus pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih detail, 

sehingga diskripsi hasil penelitian menjadi semakin jelas dan terperinci. Hal 

ini juga didorong oleh keinginan untuk mengeneralisasi konsep atau teori 

yang dihasilkan.  

Beberapa alasan menggunakan desain multi kasus adalah: 

1. Menghasilkan kajian beberapa kasus untuk dibandingkan, dilihat 

persamaan dan perbedaan  

2. Menguji keefektifan teori yang diamati pada beberapa kasus 

3. Melakukan generalisasi hasil dari beberapa kasus 

Mempertimbangkan kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini, 

penulis memilih desain multi kasus. Unit yang dianalisis adalah 

implementasi monitoring dan evaluasi internal program hibah pada dua 

institusi pendidikan. Desain multi kasus ini diharapkan mampu 

membandingkan implementasi Monitoring dan Evaluasi Internal pada dua 

institusi yang mengelola program hibah yang sama.   
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3.2    Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini 

merupakan suatu upaya untuk mendiskripsikan implementasi Monevin PHK 

PKPD Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik 

Atma Jaya Jakarta. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengungkapkan dan 

memaparkan ruang lingkup dan program kerja tim monevin, permasalahan 

dalam implementasi dan penyebabnya, serta temuan audit BPKP dan peran 

monevin dalam menindaklanjuti temuan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut 

dibahas dan dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif 

induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasusyang 

dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang 

bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permaslahanannya dan 

ditarik kesimpulan secara umum.  

 

3.3   Data dan Tehnik Pengumpulan Data 

Data untuk studi kasus bisa berasal dari enam sumber yaitu: 

dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi 

partisipan dan perangkat-perangkat fisik. Pada penelitian studi kasus, data 

yang disebutkan dalam proposal penelitian dapat berkembang seiring 

berjalannya penelitian.  

Sumber data menurut Arikunto adalah subyek dari mana data 

diperoleh. Sedangkan menurut Lofland yang dikutip Moleong sumber data 
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utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Dokumen 

Dokumen yang dijadikan data dalam penelitian ini antara lain: panduan 

manual proyek PHK PKPD, proposal PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia, Rencana Implementasi Proyek (RIP) PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia dan Laporan Akhir PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia. 

2. Rekaman arsip 

Rekaman arsip yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: daftar 

hadir pertemuan manajemen program dan tim monevin, bagan struktur 

organisasi, notulensi pertemuan manajemen program dan tim monevin, 

program kerja tim monevin. 

3. Wawancara 

Tipe wawancara yang digunakan adalah open ended, dimana peneliti 

bertanya kepada narasumber yang merupakan pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan proyek tentang opini mereka terhadap 

implementasi monitoring dan evalusai internal. Responden diberikan 

kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya sendiri secara terbuka. 

Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangkan bahwa narasumberyang 

memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi/data 

sebagaimana diharapkan peneliti.  
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Kisi-kisi yang akan digali dalam wawancara sbb: 

Tabel III.2 Kisi-Kisi Wawancara 

Narasumber Aspek yang ingin Digali 

1. Tim Monevin 

2. Ketua Pelaksana 

(Dekan Fakultas 

Kedokteran) 

3. Direktur Eksekutif 

4. Staf  Keuangan  

1. Profil Tim Monevin Keuangan 

a. Berapa jumlah personal Tim Monevin 

yang ditugaskan oleh Rektorat? 

b. Apa sajakah proyek yang pernah 

mereka dampingi selain PHK PKPD? 

c. Menurut Anda, apakah kapasitas 

keilmuan dan pengalaman Tim 

Monevin sudah memadai? 

  

2. Implementasi Program Kerja 

a. Apa sajakah program kerja Tim 

Monevin? 

b. Berapa kali monev dilakukan dalam 

setahun terakhir? 

c. Bagaimanakah implementasi program 

kerja tsb?  

d. Menurut pendapat Anda, apakah fungsi 

Monevin terhadap proyek sudah 

berjalan efektif? Mengapa? 

 

3. Temuan Audit dan Pendampingan Tim 

Monevin dalam Menindaklanjuti 

a. Adakah temuan audit pada tahun 

anggaran 2013? 

b. Apakah Tim Monevin memberikan 

arahan dan pendampingan dalam 

menindaklanjuti temuan-temuan tsb?  

 

 

4. Observasi Partisipan 

Observasi partisipan adalah bentuk observasi khusus dimana peneliti 

tidak hanya menjadi pengamat pasif melainkan juga berperan dalam 

situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa/kasus yang akan 

diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan staf keuangan proyek 

PHK PKPD Universitas Islam Indonesia dengan masa kerja selama 4 
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(empat) tahun, mulai tahun 2011 sejak awal proyek hingga tahun 2014 

saat proyek berakhir. 

  

Melalui teknik pengambilan data dengan berbagai sumber seperti di 

atas, diharapkan dapat diperoleh bahan yang cukup komprehensif sebagai 

bahan penelitian. 

 

3.4 Pengujian Validitas dan Realibilitas Data 

Kualitatif sebagai salah satu metode penelitian memiliki 

standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data 

yang ditemukan di lapangan. Pandangan umum mengenai data penelitian 

yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yang cenderung individualistik dan 

dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti menjadikan data penelitian ini cukup 

dipertanyakan objektivitasnya. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari 

istrumen penelitian dan validasi peneliti sebagai instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. 

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas 

(validityas interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji 

kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam 

pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2014) antara lain dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, 

dan membercheck. 
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1. Perpanjangan Pengamatan 

Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan 

narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh 

narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan 

pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan 

kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan 

dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel. 

Perpanjangan pengamatan ini telah dilakukan peneliti dengan 

menjadi staf keuangan proyek PHK PKPD Universitas Islam Indonesia 

sejak proyek dimulai hingga berakhir, yaitu dalam kurun waktu tahun 

2011-2014. 

 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud 

dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan 

guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, 

peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa 

yang diamati. 

 

3. Triangulasi 

Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik 

tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan 

pembanding terhadap data yang telah ada. 
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 Triangulasi Sumber 

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh 

kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa 

yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan 

pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis 

lebih lanjut. 

 

Sumber wawancara dalam penelitian ini adalah personal-personal 

yang memiliki perbedaan struktur dalam program hibah, yaitu Tim 

Monevin, Ketua Pelaksana, Direktur Eksekutif dan Staf Akuntansi. 

 Triangulasi Teknik 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan 

melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat 

hasil yang berbeda maka peneliti akan melakukan konfirmasi kepada 

sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar. 

 

 Triangulasi Waktu 

Narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat 

memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan 

kepastian data yang lebih kredibel. 
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4. Analisis Kasus Negatif 

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang 

berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila 

tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti 

data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Dengan demikian temuan 

penelitian menjadi lebih kredibel (Sugiyono, 2014). 

 

5. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang 

telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud  berupa alat perekam 

suara dan transkip hasil wawancara yang dapat digunakan oleh peneliti 

selama melakukan penelitian.  

 

6. Mengadakan Membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para 

pemberi data berarti datanya data tersebut valid. 

Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan setelah satu periode 

pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau 

kesimpulan (Sugiyono, 2014). 

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara akan dikroscek 

kembali kepada personal yang diwawancarai. Manajemen program juga 
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akan diminta melakukan cek ulang dari data yang diperoleh melalui 

dokumentasi dan rekaman arsip. 

 

3.5 Analisis Data  

  Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mancari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memustuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Bogdan dan 

Biklen sebagaimana dikutip oleh Tanzeh bahwa analisis data adalah proses 

pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan 

dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan penyajian apa 

yang ditemukan. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan 

secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Pengamatan tidak 

mungkin tanpa analisis dan tafsiran untuk mengetahui apa maknanya.  

Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, bahwa penelitian ini 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga 

datanya sampai pada titik jenuh. Proses penelitian ini berbentuk siklus 

meliputi pengumpulan data, display data, reduksi data, dan penarikan 

kesimpulan. Berikut adalah ―model interaktif‖ yang digambarkan oleh Miles 

dan Huberman: 
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a. Reduksi Data  

Langkah ini adalah proses ilmiah, mencari fokus, mencari 

abstraksi, menambah dan mengurangi data kasar yang diperoleh dari 

lapangan, kemudian data direduksi dan penyajian data terbaik ditarik 

sebuah kesimpulan. Menurut Milles dan Hubberman, reduksi data 

merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah didapat 

dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dalam mereduksi data, 

semua data lapangan sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih 

hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah 

dikendalikan.  
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Reduksi data berlangsung terus menerus sclama penelitian 

berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah 

mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak sewaktu 

memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan 

penelitian, dan penentuan metode pengumpulan data. Dalam mereduksi 

data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih 

mudah dikendalikan. Selama pengumpulan data berlangsung sudah 

terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, 

menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo). Proses ini 

berlanjut sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir 

pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap.  

Langkah selanjutnya mengembangkan sistem pengkodean. Semua 

data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip) dibuat 

ringkasan kontak berdasarkan fokus penelitian. Setiap topik liputan dibuat 

kode yang menggambarkan topik tersebut. Kode-kode tersebut dipakai 

untuk mengorganisasi satuan-satuan data yaitu: potongan-potongan 

kalimat yang diambil dari transkrip sesuai dengan urutan paragrap 

menggunakan komputer.  
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b. Penyajian Data  

Sebagaimana ditegaskan oleh Miles dan Huberman, bahwa 

penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna 

serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pcngambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga 

dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah 

diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi 

yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.  

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya 

sudah dianalisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan 

peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. Di dalam penelitian ini, 

data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan 

fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi 

yang tersususn secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk 

ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, proses penyajian data ini 

merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka 

memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.  

 

c.  Penarikan Kesimpulan  

Sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah 

dilakukan untuk mempertimbangkan apa ini informasi dan apa pula 

maksudnya. Teknik analisis terakhir yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah metode komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk 



 
 

98 
 

membandingkan data-data dari keterangan yang berkaitan dengan 

permasalahan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Maka dan penarikan 

kesimpulan ini secara tidak langsung peneliti juga menggunakan teknik 

analisis induktif, yakni proses generalisasi dari data-data khusus hasil 

penelitian baik melalui observasi, interview maupun dokumentasi.  

Metode induktif adalah suatu cara menguraikan masalah dan hal 

hal yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang umum. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta 

atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi 

generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam pelaksanaannya, 

penulis menyimpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah 

yang dibahas kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.  

 

3.6  Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melalui tahapan-tahapan sebagaimana 

yang ditulis oleh Moleong, yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan, dan 

tahap analisis data hingga sampai pada laporan hasil penelitian. Adapun 

secara detail dirinci sebagai berikut:  

1. Tahap Pra Lapangan  

Pada tahap pra-lapangan ini, peneliti mulai dari mendiskusikan judul 

dan alasan peneliti tertarik melakukan penelitian ini kepada dosen 

pembimbing. Setelah melalui proses diskusi, penelitian disetujui dengan 
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judul ―Evaluasi Implementassi Monevin (Monitoring dan Evaluasi Internal) 

Pada Program Hibah (Studi Kasus Pada PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya 

Jakarta)‖.  

Adapun tahapannya sebagai berikut:  

a. Menyusun rancangan atau desain penelitian.  

b. Memilih lokasi penelitian.  

Peneliti melakukan konsultasi dengan staf CPCU PHK PKPD-DIKTI 

untuk menentukan universitas yang akan menjadi lokasi penelitian. 

Penentuan universitas tersebut berdasarkan pertimbangan tujuan 

penelitian. 

Lokasi penelitian pada dua universitas: 

- Universitas Islam Indonesia yang beralamat di Jalan Kaliurang Km 

14, Sleman, Yogyakarta. 

- Universitas Katolik Atma Jaya yang beralamat di Jalan Pluit Raya 

No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara. 

c. Memproses persiapan perizinan penelitian 

Sebelum menyerahkan surat izin penelitian dan surat tugas, peneliti 

melakukan komunikasi informal kepada pimpinan instansi terkait dan 

mendapatkan izin secara tertulis. Adapun perlengkapan penelitian yang  

dipersiapkan antara lain: surat tugas, surat izin penelitian, identitas diri, 

tape recorder, buku, alat tulis, dll.  
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d. Memilih dan menghubungi informan 

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar dan subyek penelitian. Karena sebagian besar informan 

merupakan pimpinan instansi yang memiliki jadwal yang padat, peneliti 

membuat jadwal pertemuan menyesuaikan kegiatan informan. 

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Setelah mendapat ijin dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Indonesia dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma 

Jaya Jakarta, peneliti kemudian melakukan penelitian ke masing-masing 

universitas untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Menjalin 

keakraban ke manajemen program PHK PKPD Universitas Katolik  Atma 

Jaya Jakarta memerlukan perhatian lebih besar karena peneliti belum lama 

mengenal personal disana. Karakter personal manajemen program PHK 

PKPD Universitas Katolik  Atma Jaya Jakarta yang terbuka, ramah  dan 

bersahabat, menjadikan pengumpulan data lebih mudah. 

Sedangkan pengumpulan data di PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia relative lebih mudah karena peneliti merupakan ex Staf Keuangan 

di jajaran manajemen program. 

Adapun tahapannya sebagai berikut:  

a. Memahami lingkungan penelitian 

Universitas Islam Indonesia dan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta 

memiliki karakter lingkungan yang sangat berbeda. Keduanya berbasis 
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keagamaan yang kuat. Peneliti menyesuaikan diri dengan perbedaan 

keagamaan tersebut, sehingga tidak canggung memasuki lingkungan 

penelitian. 

b. Berinteraksi dengan para informan di lingkungan penelitian 

Selain perbedaan basis keagamaan, Universitas Islam Indonesia dan 

Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta juga memiliki perbedaan budaya 

dan adat istiadat karena civitas akademika Universitas Islam Indonesia 

menjujung nilai-nilai budaya Jawa sedangkan civitas akademika 

Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta yang berada di ibukota sudah 

berbaur dengan budaya metropolitan. Dalam berinteraksi dengan para 

informan, peneliti juga menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai 

dengan karakter lingkungan masing-masing. 

c. Mengumpulkan data-data 

Peneliti mengumpulkan data-data pendukung untuk menguatkan data 

utama dari informan, seperti daftar hadir rapat Monevin, laporan audit 

BPKP, raport kinerja manejemen program dan data-data lain. 

  

3. Tahap Analisis Data  

Data-data yang peneliti dapatkan dari PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, peneliti 

melakukan pemilahan data-data kemudian melakukan analisis terhadap data 

yang telah diperoleh dengan teknik analisis yang telah diuraikan di atas, 

kemudian menyusunnya dalam laporan penelitian. 
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Adapun tahap-tahap penelitian tersebut dapat diringkas dalam sebuah 

flowchart sbb: 

Gambar III.1  Tahap-Tahap Penelitian 
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