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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,44 penelitian kualitatif 

yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok.45  

B. Pendekatan Penelitian 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah 

mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang 

riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.46 Dalam penelitian ini 

landasan hukum yang dipakai adalah Perpres No 17 Tahun 2018 yang menjadi 

acuan dalam penerapan etika pada pengadaan barang dan jasa pada PT. PELINDO 

III.  

C. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian yaitu melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang 

ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus atau inti 

yang perlu diteliti. Fokus penelitian perlu dilakukan karena mengingat adanya 

keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, serta supaya hasil penelitian ini yang 

berjudul: Penerapan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Perpres RI

                                                 
44 Muhadjir, Noeng. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Raka Sarasin,1989). 
45 Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2010),60. 
46 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986), 51. 
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Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Tinjau dari Sudut 

Pandang Islam (Studi Kasus pada PT PELINDO III Surabaya), maka penelitian 

ini lebih difokuskan pada beberapa hal, yaitu : Bagaimana penerapan etika sebagai 

amanat pasal 7 Perpres RI no 16 tahun 2018 pada pengadaan barang dan jasa di 

PT PELINDO III, serta bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan etika 

yang sudah diterapkan pada Pengadaan Barang dan Jasa di PT PELINDO III. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan karangan 

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data.47 Adapun teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

Naturalistik Kualitatif, bahwa observasi adalah sebagai alat pengumpul data 

dengan cara melihat dan mendengarkan pada obyek yang diamati.48 

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati kegiatan yang 

berlangsung pada obyek yang diamati dengan cara melihat dan mendengarkan. 

Oleh karena itu, observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

proses kinerja karyawan pada pengadaan barang dan jasa PT PELINDO III. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

Pendidikan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

                                                 
47 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2008),305. 
48 S. Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. (Bandung: Tarsito, 1992),66. 
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dokumen, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, 

gambar, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain.49 

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

baik berupa tulisan atau gambar. Dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan penerapan etika pengadaan barang dan jasa 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang 

pengadaan barang dan jasa pada PT PELINDO III. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika 

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 

untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 

responden.50 Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan 

guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber 

yang berkompeten.51 

Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data 

penelitian yang merupakan jawaban pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh 

peneliti, yaitu untuk mengetahui tentang etika yang diterapkan pada pengadaan 

barang dan jasa PT PELINDO III sesuai dengan norma-norma Islam. 

Adapun pengumpulan data ditelusuri dan diperoleh dari wawancara 

langsung kepada: 1) Asman Pengadaan Barang dan Jasa, 2) Karyawan pada 

Pengadaan Barang dan Jasa, 3) Rekanan Kerja pada Pengadaan Barang dan Jasa 

PT PELINDO III. 

                                                 
49 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2008),329. 
50 Aminuddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),82. 
51 Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),95. 
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Gambar 3.1 Triangulasi Data 

 

Informan 1 : Asman Pengadaan Barang dan Jasa. 

Informan 2 : Karyawan pada Pengadaan Barang dan Jasa. 

Informan 3 : Rekanan Kerja pada Pengadaan Barang dan Jasa. 

E. Teknik Analisa Data 

 Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

Pendidikan bahwa, 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, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.52 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, teknik analisis data adalah 

cara atau proses menyusun data melalui wawancara, catatan lapangan, dan 

                                                 
52 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2008),335. 

Situasi 
Lapangan

Data 
/Dokumen

Informan 1Informan 2

Informan 3
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dokumentasi ke dalam beberapa kategori agar mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Langkah-langkah dalam analisis data ini mengikuti model 

analisis data Miles and Huberman, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasanya sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan 

menjelaskan bahwa reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu.53  

Setelah data-data telah terkumpul melalui observasi, dokumentasi, dan 

wawancara maka data perlu difokuskan sesuai dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu bagaimana PT PELINDO III menerapkan etika pada 

pengadaan barang dan jasa, serta bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan 

etika yang sudah diterapkan pada Pengadaan Barang dan Jasa di PT PELINDO 

III. Lalu membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga data-data tersebut 

dapat dikendalikan dan dipahami. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti 

dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang 

dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-

                                                 
53 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2008),338. 
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dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu 

kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

Langkah selanjunya adalah penarikan kesimpulan, Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat menjandi teori jika di 

dukung oleh data-data kuat yang lain. 

Dari penjelasan di atas, maka langkah penarikan kesimpulan ini dimulai 

dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul, yang mengarah 

pada penerapan etika pada pengadaan barang dan jasa PT. PELINDO III (Persero) 

Cabang Tanjung Perak dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil 

temuan lapangan. 


