BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis indikator penelitian yang digunakan pada penelitian ini
adalah indikator penelitian deskriptif dan indikator penelitian kualitatif
dalam penelitian yang bersifat kualitatif tidak dilakukan perhitungan
yang bersifat matematis. Dengan demikian, analisis data dalam
pendekatan kualitatitif, tidak menggunakan perhitungan-perhitungan
dengan model matematis.

3.2 Jenis Dan Sumber Data
3.2.1 Jenis Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data
primer adalah data yang langsung diperoleh langsung dari sumbernya,
diperoleh dari pengamatan langsung (observasi) di lapangan dan hasil
wawancara dengan informan : (Kepala Desa/Wakil Kepala Desa).
Data Sekunder pada penelitian ini adalah data hasil wawancara
tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan
Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pihak ketiga
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3.2.2 Sumber Data
Sumber data dari penelitian ini adalah jawaban dari hasil
wawancara yang telah didapatkan dari narasumber/Kepala Desa/
Wakil Kepala Desa dan Masyarakat Desa Karanggondang.
3.2.3 Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat

atau

lokasi

penelitian

dilaksanakan

di

desa

Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Adapun
waktu atau periode penelitian adalah tahun 2020

3.3 Responden/Informan Penelitian.
Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya narasumber atau
informan sebagai responden. Informan atau responden berfungsi sebagai
sumber informasi.Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
Informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian,
benar-benar

tahu

atau

pelaku

yang

terlibat

langsung

dengan

permasalahan penelitian.
Kedudukan responden atau informan dalam penelitian kualitatif
menjadi kunci dari data yang diperlukan dalam analisis. Menurut
(Sugiyono, 2008; 105), pentingnya kedudukan responden/informan
dalam sebuah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif lebih
menekankan pada kedalaman informasi, hingga sampai pada tingkat
makna. Informan yang baik adalah individu yang memiliki pengetahuan
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khusus, status, atau keterampilan komunikasi; yang berkemauan untuk
membagi pengetahuan dan yang memiliki akses pada perspektif serta
observasi yang meniadakan peneliti, peka secara kultural, dan memiliki
waktu untuk diwawancarai serta berkemauan untuk berpartisipasi dalam
studi. Adapun yang menjadi responden atau informan dalam penelitian
ini adalah kepala desa, BPD, para kepala urusan, kepala dusun dan tokoh
masyarakat di Desa Karanggondang Kabupaten Jepara
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diakukan secara
SnowBall Sampling, yaitu teknik menarik sampel dari populasi. Populasi
yakni sejumlah unit analisis yang memiliki karakteristik yang sama
sesuai kriteria.
Snowball sampling merupakan pelabelan (pemberian nama)
terhadap suatu aktivitas ketika peneliti mengumpulkan data dari satu
responden ke responden lain yang memenuhi kriteria, melalui wawancara
mendalam dan berhenti ketika tidak ada informasi baru lagi, terjadi
replikasi atau pengulangan variasi informasi, mengalami titik jenuh
informasi. Maksudnya informasi yang diberikan oleh informan
berikutnya tersebut sama saja dengan apa yang diberikan oleh informan
berikutnya tersebut sama saja dengan apa yang diberikan oleh para
informan sebelumnya. Karena digunakannya wawancara mendalam ini
maka, penelitian kualitatif subyek penelitiannya tidak lebih dari 5
responden. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Williamson et.al (1982:
184-185), “
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3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan
dengan cara yaitu Teknik Wawancara dan studi kepustakaan (library
research). pengumpulan menggunakan cara sebagai berikut:
1. Teknik Wawancara
Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian
terhadap informasi tau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif
adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-dept
interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan infrmasn atau orang yang di wawancarai,
dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara,
dimana pewawancara dan informan terlibat dalam social yang
relatif lama (sutopo 2006: 72)
Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk-dijawab secara
lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung
dengan tatap muka (face to face relation ship) antara si pencari
informasi (interviewer atau informan hunter) dengan sumber
informasi (interviewee) (Sutopo 2006: 74).
Jenis interview meliputi interview bebas, interview terpimpin,
dan interview bebas terpimpin (Sugiyono, 2008: 233). Interview
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bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga
mengingat akan data apa yang dikumpulan. Interview terpimpin,
yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan
membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Interview
bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan
interview terpimpin.
2. Penelitian kepustakaan ( library research )
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau study
literatur dengan cara mempelajari literature berupa buku – buku,
peraturan perundang – undangan, artikel, situs web dan penelitian –
penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan
yang diteliti. Studi ini bertujuan guna memperoleh teori sebanyak
mungkin

yang

diharapkan

dapat

menunjang

data

yang

dikumpulkan dan pengolahan yang lebih lanjut pada penelitian ini.

3.5. Metode Pengolahan Data
Pengolahan data adalah kegiatan setelah pengumpuan data telah
diaksanakan. langkah-langkah pengolahan data pada peneitian ini adalah:
a. Reduksi Data (Data Reduction)
Peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk
penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh
b. Penyajian data (data display)
Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk

29

menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau
penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam
bentuk teks naratif
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and
verification)
Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi
dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan,
mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur
kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

3.6. Metode Analisis Data
3.6.1 Analisis Sebelum di Lapangan
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum kita
melakukan penelitian sebenarnya atau dengan kata lain sebelum kita
terjun untuk mengumpulkan data di lapangan. Analisis dilakukan
terhadap data hasil dari studi pendahuluan atau data sekunder yang akan
digunakan untuk menentukan fokus penelitian
Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara,
dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.
Sebagai contoh, jika seseorang ingin mencari pohon mahoni di suatu
hutan. Berdasarkan karakteristik tanah dan iklim, maka dapat diduga
bahwa di dalam hutan tersebut terdapat pohon mahoni. Oleh karena itu,
peneliti kemudian mengajukan usulan penelitian, di mana fokusnya
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adalah ingin menemukan pohon mahoni pada hutan tersebut lengkap
dengan karakteristiknya.
Begitu peneliti memasuki lapangan, dalam hal ini adalah hutan,
ternyata tidak ada pohon mahoninya. Jika penelitian kuantitatif, tentu
akan membatalkan penelitiannya. Tetapi dalam penelitian kualitatif
tidak demikian, karena fokus penelitian bersifat sementara, dan akan
berkembang setelah di lapangan. Karena itu tepat sekali jika analisis
data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses penelitian.
3.6.2 Analisis Selama dan Setelah di Lapangan
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan
analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang
diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti
akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga
diperoleh data yang kredibel.
Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data
banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan
Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif.
Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data
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kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan
atau verifikasi.
Gambar. 2 Display Data

3.6.2.1 Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah
dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka
jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan
rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi
data.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan
polanya. Dengan demikian data

yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti
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untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya
apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan,
seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.
Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh
tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif
adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam
melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang
asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus
dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.
Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang
memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang
tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data
dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang
cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu,
wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi datadata yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang
signifikan.
3.6.2.2 Display Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat
dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan
sebagainya.

Melalui

penyajian

data

tersebut,

maka

data

33

terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan
semakin mudah dipahami.
Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian
data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles
dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain
dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network
(jaringan kerja), dan chart.
3.6.2.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan
buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
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kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif
mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak
awal, tetapi mungkin juga tidak. Mengapa bisa demikian? Karena
seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan
masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan
berkembang setelah peneliti berada di lapangan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remangremang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun
hipotesis atau teori.
Untuk lebih jelasnya, tahapan analisis data dalam penelitian
kualitatif menurut Miles dan Huberman ini akan diilustrasikan dalam
bagan yang disajikan oleh Sugiyono seperti berikut ini.
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