
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010 : 4), menjelaskan metode kualitatif

merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang

dapat diamati.

Menurut Moleong (2010: 4) penelitian deskriptif mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan,

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomenal.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi

dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.

Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan

fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi

hipotesis atau teori. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, analisis data

dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori.

Penelitian ini bertujun untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan

Program Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa di Kampung Panaragan
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Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif yang dideskriptifkan.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian tersebut diatas, maka sasaran atau focus pada

penelitian ini adalah Efektivitas Pelasanaan Program Bhakti TNI  Manunggal

Membangun Desa (TMMD) di Kampung Panaragan tahun 2014, yaitu

pembuatan jalan baru sepanjang 4 Km dengan menggunakan indikator

efektivitas Richard M.Steers yang dielaborasi sesuai dengan tujuan Program

Bhakti TNI Manungal Membangun Desa, sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan Program Bhakti TNI

Manungal Membangun Desa di Kampung Panaragan dengan

menggunakan indikator pencapaian tujuan terdiri dari kurun waktu dan

sasaran yang merupakan target konkrit. Adapun ukuranya sebagai berikut :

a. Kurun Waktu

Ketepatan waktu Program Bhakti TNI Manungal Membangun Desa

tahun 2014 yaitu pembuatan jalan baru sepanjang 4 Km dari pusat

pemerintahan Kampung Panaragan menuju area calon Rumah Sakit

Daerah Kabupaten. Indikator ukuran waktu dapat dikatakan efektif jika

pelaksanaan pembangunannya tidak melebihi batas waktu yang telah

ditetapkaan.
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b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Program Bhakti TNI

Manungal Membangun Desa di Kampung Panaragan adalah pembuatan

badan jalan baru sepanjang 4 Km (Empat Kilo Meter) dengan lebar 8 M

(Delapan Meter). Adapun sasaran pembuatan badan jalan tersebut

menggunakan anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar

Rupiah), namun rincian anggarannya tidak bisa penulis tampilkan,

mengingat keterbatasan dokumentasi tentang rincian penggunaan dana

dalam kegiatan dimaksud.

2. Integrasi

yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk

mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi.

Integrasi pada penelitian ini menyangkut sosialisasi, konsensus dan

komunikasi pada Program Bhakti TNI Manungal Membangun Desa di

Kampung Panaragan tahun 2014 antara pihak pelaksana dan masyarakat

setempat, dengan uraian sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Sebelum dilaksanakannya kegiatan Program Bhakti TNI Manunggal

Membangun Desa, maka TNI lebih dahulu melakukan pra TMMD.

Hal ini dimaksudkan agar kegiatan TMMD yang akan dilaksanakan

dapat berjalan sesuai dengan Setandar Oprasional Prosedur (SOP)

Kegiatan TMMD. Idealnya kegiatan sosialisasi dilakukan hanya satu

kali pertemuan, baik itu berupa rapat-rapat, maupun berupa interaksi

antar individu sebagai objek sosialisasi.
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Selanjutnya pada kegiatan Pra TMMD tentunya pihak TNI melakukan

sosialisasi kepada masyarakat Kampung Panaragan. Kegiatan

sosialisasi ditersebut dilaksanakan pihak TNI bersama-sama dengan

Aparatur Kampung Panaragan melalui musyawarah Kampung yang

dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat Kampung Panaragan.

b. Konsensus

Kegiatan konsensus merupakan kelanjutan dari upaya sosialisasi yang

dilakukan oleh pihak TNI bersama-sama dengan Aparatur Kampung

kepada masyarakat Kampung Panaragan khususnya para pemilik lahan

yang akan dilalui badan jalan baru dalam kegiatan Program Bhakti

TNI Manunggal Membangun Desa di Kampung Panaragan.

Konsensus antara pihak TNI dan Masyarakat sangat diperlukan,

mengingat Program Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa

tentunya tidak ada anggaran yang digunakan sebagai dana ganti rugi

pembebasan lahan.

Untuk mencapai suatu konsensus tentunya membutuhkan waktu yang

tidak terbatas, artinya ketercapaian konsensus tidak bisa dibatasi oleh

waktu dan keadaan setempat, sebab konsensus tergantung dengan

sistem komunikasi yang baik, dengan harapan agar pihak masyarakat

selaku objek sosialisasi dapat menerima apa-apa yang disampaikan

oleh pihak pelaksana Program Bhakti TMMD.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan pesan yang disampaikan oleh komunikator

kepada komunikan yang dilakukan secara interaksi baik langsung
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maupun tidak langsung, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan

dapat dipahami dan diterima oleh si penerima pesan. Atas dasar

definisi komunikasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan

sosialisasi maupun konsensus tentunya membutuhkan komunikasi

yang baik, sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat mencapai

konsensus antar kedua belah pihak.

Upaya sosialisasi untuk mencapai konsensus tentunya harus didukung

melalui komunikasi verbal secara intensif, sehingga masyarakat dapat

memahami dan menerima apa-apa yang disampaikan oleh pihak TNI

dan pihak Aparatur Kampung Panaragan. Dengan demikian Program

Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa di Kampung Panaragan

dapat berjalan secara efektif.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Dalam penelitian menitik beratkan pada penyesuaian

Program Bhakti TNI Manungal Membangun Desa di Kampung Panaragan

tahun 2014 yaitu pembuatan poros jalan baru sepanjang 4 Km.

C. Sumber Data

Sumber data artinya sesuatu yang diketahui dan diartikan sebagai informasi

yang diterima tentang suatu pernyataan atau fenomena empiris, wujudnya

dapat merupakan seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka) atau

berupa ungkapan kata-kata (verbal) atau kualitatif . sumber data yang
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digunakan adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber

data, yaitu data primer dan data sekunder (Noor, 2011 :148).

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung,

informen yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga menguasai

permasalahan ini merupakan sample penelitian. Data primer dallam

penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam terhadap

responden atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan

informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Adapun informan

dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah :

a. Perwira Seksi Tritorial (Pesiter) Kodim 04 12/LU, Selaku Perwakilan

Kodim di Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Ketua Danrami 01/TBT selaku Kordinator Pelaksanaan dilapangan

c. Kepala Kampung Panaragan Selaku Kordinator/Perwakilan Mayarakat

d. Kaur Umum Kampung Panaragan pemilik data

e. Masyarakat Kampung Panaragan 3 orang pemilik tanah.

2. Data sekunder

Merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer yang

diperoleh melalui peneliti lapangan maupun dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan objek penelitian. Bagaimana dokumen dihasilkan

melalui objek penelitian yang merupakan data sekunder guna mendukung

dan memperkuat data primer.
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D. Sumber Informasi

Sumber informasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

a. Perwira Seksi Tritorial (Pasiter) Kodim 04 12/LU.

b. Ketua Danrami 01/TBT selaku Kordinator Pelaksanaan dilapangan

c. Kepala Kampung Panaragan Selaku Kordinator/Perwakilan Mayarakat

d. Kaur Umum Kampung Panaragan pemilik data

e. Masyarakat Kampung Panaragan 3 orang pemilik tanah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat mungkin mengenai variabel yang akan

dikaji peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah:

a. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data primer melalui tehnik

wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan kepada beberapa

narasumber, antara lain tokoh masyarakat Kampung Panaragan, pemilik

lahan, serta Pemerintah Kampung Panaragan, berikut pihak TNI/Kodim

0412/LU.

b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung dilapangan yang merupakan

objek penelitianan.

c. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data primer melalui penelitian

dokumentasi yang diperoleh dari pihak Pemerintah Kampung Panaragan

berupa dokumentasi arsif pelaksanaan kegiatan program Bhakti TNI

Manunggal Membangun Kampung. Selain itu sebagai aspek pendukung

dari data dokumentasi tersebut, tentunya disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



44

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data dari hasil survey lapangan, maka tahap berikutnya

ialah mengolah data tersebut melalui teknik yang digunakan dalam

pengolahan data sebagaimana yang disebutkan oleh Maleong (2006: 151),

yang terdiri dari :

1. Editing

Yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah

diperoleh melalui wawancara mendalam dalam rangka menjamin validitas

serta dapat segera diproses lebih lanjut.

Adapun tahap editing yang dimaksud dalam penelitian ini menyajikan

hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku diubah dengan

menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami, sehingga

hasil penelitian ini menjadi penelitian yang bersifat ilmiah.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil

penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat

yang diperoleh di lapangan.

Interpretasi yang dilakukan pada penelitian ini menitik beratkan pada

pengkajian kalimat-kalimat yang dihasilkan melalui teknik wawancara

maupun dokumentasi yang ada, sehingga antara data yang dihasilkan
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melalui teknik wawancara dapat sinkron dengan data yang dihasilkan

melalui dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden

atau sumber data lain terkumpul. Selain itu analisis data dapat dilakukan

pengujian guna mengetahui apakah pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau

tidak. Beberapa teknik analisis data menurut uji persyaratan, analisis

merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistisyang

relevan untuk digunakan dalam penelitian (Noor, 2011 :163).

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih

mudah dipahami dan diinterprestasi. Analisis data dalam penelitian ini secara

deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena

yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang

dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Analisis data

merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut

dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data ke

dalam bentuk yang lebih mudah diinterprestasikan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan arian dan bahan-bahan lain

sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2013:88). Analisis data dilakuakan

dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, menyususun
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kedalam pola memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan yang

dapat diceritakan kepada orang lain. Analisisi data dilakukan sepanjang

penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir

penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang mengacu

dari catatan-catatan dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk

analisis data yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan membuang

yang tidak perlu dan mengkordinasikan dengan cara sedemikian rupa

sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Memilih

data atas tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok kedua

dengan menyususun data dalam satuan yang sejenis (Sugiyono, 2013:92).

Dalam hal reduksi data, peneliti melakukan pencatatan hasil dilapangan

untuk memilah dan memilih data-data yang dibutuhkan dalam penelitian

dengan cara melakukan penyederhanaan data hasil penelitian dengan

tujuan agar lebih mudah dipahami.

2. Menampilkan Data

Merupakan suatu usaha untuk menampilkan informasi yang tersusun

dalam pola sehingga mudah dipahami. Penyajian data yang digunakan

adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan

menampilkan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya (Sugiyono, 2013:95).
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Adapun penelitian ini menampilkan data-data dengan cara membuat daftar

wawancara dengan teknik wawancara secara mendalam kepada

Narasumber atau Informan.

3. Mengambil kesimpulan

Conclusion atau penarikan kesimpulan dalam hal ini mencakup verifikasi

atas kesimpulan selama penelitian berlangsung dengan cara: (1)

Memikirkan ulang selama penulisan; (2) Meninjau ulang catatan-catatan

lapangan (harian); (3) Meninjau kembali dan bertukar pikiran dengan

teman sejawat dan atau dosen pembimbing untuk mengembangkan

kesepakatan intersubjektif. Selain itu penulis mengubungi kembali

beberapa informan untuk mengkomfirmasi hasil temuan. Selanjutnya, (4)

melakukan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu

temuan dalam seperangkat data yang lain.


