
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dikarenakan, penelitian

yang bersifat analitis. Selain itu data penelitian yang akan dikumpulkan tidak

hanya berupa dokumen tapi juga akan banyak dilakukan wawancara mendalam

pada narasumber yang telah ditentukan. Dikarena bahan penelitian adalah

sesuatu yang bergerak (kinerja) dan penilaiannya banyak dilakukan oleh

masyarakat, hasil berupa angka layaknya bila penelitian dilakukan secara

kuantitatif tidak akan cukup menjelaskan fenomena sosial yang berlaku karena

sifatnya yang kaku. Pendapat ini didukung dengan pernyataan Filstead (dalam

Chadwick, Bahr dan Albrecht, 1991:  235),

metodologi kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data sehingga
mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis,
konseptual dan kategoris dari data itu sendiri dan bukannya dari teknik-
teknik yang dikonsepsikan sebelumnya, tersusun secara kaku dan
dikuantifikasi secara tinggi yang memasukkan saja dunia sosial empiris ke
dalam definisi operasional yang telah disusun peneliti.

Hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat terutama dalam hal penelitian sulit

dijabarkan secara luas dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan

banyak hal yang mempengaruhi penilain setiap individu. Pendekatan kualitatif

mengharuskan peneliti untuk terjun langsung dan mengamati apa yang terjadi.

Melalui penelitian kualitatif diharapkan akan bisa memberikan hasil dan
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penjelasan yang lebih sesuai dengan fakta lapangan. Seperti yang diutarakan

oleh Chadwick, Bahr dan Albrecht bahwa, penelitian kualitatif menunjukkan

interaksi dengan objek penelitian, pemahaman latar belakang dan emosi

mereka (1991:  235).

Berdasarkan data yang didapat dengan menimbang latar belakang keadaan

sosial lokasi penelitian, kemudian peneliti berperan dalam memberikan

deskripsi atau penggambaran. Penggambaran ini dilakukan guna

mempermudah pembaca untuk mengetahui hasil dari penelitian juga

menyampaikan hal-hal yang peneliti temui di lapangan. Oleh sebab itu hasil

penelitian dan penilain pembaca sangat bergantung dari kemampuan peneliti

memahami dan menjabarkan setiap temuan yang ada di lapangan. Seperti yang

diutarakan oleh Molinowski bahwa, salah satu keuntungan pendekatan

kualitatif adalah kemungkinan memahami sudut pandang penduduk asli,

hubungannya dengan kehidupan, untuk menyadari pandangannya tentang

dunianya (dalam Chadwick, Bahr dan Albrecht, 1991:  235).

Pada penelitian ini kinerja PNPM-MPd menjadi salah satu hal yang akan

diteliti. Untuk itu penilain kinerja akan diberikan dalam bentuk penjabaran

lebih lanjut berupa dokumentasi dan kalimat-kalimat. Selanjutnya akan

diberikan juga penjelasan mengenai peran dari PNPM-MPd pada

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa Way Hui, Kecamatan Jati

Agung, Kabupaten Lampung Selatan.



38

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan pokok/inti dari suatu hal yang akan kita

teliti sehingga tujuan penelitian menjadi lebih jelas. Hal ini dimaksudkan guna

membatasi hal-hal yang akan diteliti. Pada penelitian di lapangan kemungkinan

besar akan muncul banyak sekali masalah yang saling berkaitan. Fokus

penelitian dibuat guna mempermudah peneliti sehingga tujuan penelitian tidak

menjadi bias dikarenakan hal-hal baru yang muncul dalam penelitian. Pohan

mengatakan bahwa, membatasi penelitian merupakan upaya pembatasan

dimensi masalah yang akan diteliti atau gejala agar kemudian dapat diketahui

dengan jelas ruang lingkupnya dan batasan yang akan diteliti dan menghindari

bias dalam penelitian (http://wajburni.wordpress.com/2012/02/01/menentukan-

fokus-penelitian/, diunggah pada Kamis 11 September 2014 pukul 00.15 WIB).

Fokus penelitian juga biasa diistilahkan sebagai garis besar penelitian, yang

mana akan berguna untuk mengarahkan peneliti ketika melakukan penelitian

dengan berdasarkan pada kriteria tertentu.

Berdasarkan hal di atas maka, fokus dari penelitian ini adalah kinerja PNPM-

MPd dan perannya dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kinerja organisasi yang berdasarkan sebagai berikut,
a. Efisiensi yakni, ketika cara-cara kita dalam mencapai tujuan kita hanya

membutuhkan sumber daya sesedikit mungkin
b. Efektivitas, menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi

serta fungsi agen pembangunan
c. Keadilan, menyangkut distribusi dan alokasi layanan yang

diselenggarakan organisasi pelayanan publik
d. Daya tanggap, berhubungan dengan kemampuan/daya untuk merespon

kebutuhan-kebutuhan pelanggan.
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2. Kinerja perorangan yang meliputi sebagai berikut,
a. Kualitas, adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,

layanan, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan

b. Kuantitas, adalah jumlah pekerjaaan yang dihasilkan
c. Penggunaan waktu kerja, meliputi tingkat ketidakhadiran, keterlambatan,

waktu kerja efektif/jam kerja hilang
d. Kerja sama tim, merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh

beberapa orang (lembaga, pemerintahan dan sebagainya) dalam suatu unit
dari dua atau lebih orang-orang yang mengemban misi dan tanggung
jawab kolektif untuk mencapai suatu tujuan bersama.

C. Jenis Data

Data penelitian adalah apa yang peneliti cari dan temuan di lapangan. Sebuah

penelitian baik itu kuantitatif maupun kualitatif pasti lah membutuhkan dan

menggunakan data, guna bisa mendapatkan hasil penelitian yang valid dengan

bukti yang akurat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan guna mendapatkan gambaran

yang jelas dalam penelitian. Biasanya yang menjadi data primer dalam

penelitian adalah data yang dikumpulkan dan ditemui langsung oleh peneliti.

Salah satu contoh dari data primer adalah hasil wawancara mendalam dari

narasumber. Jika yang menjadi fokus penelitian adalah kinerja PNPM-MPd

dan pembangunan desa maka, yang akan menjadi narasumber guna data primer

adalah pihak-pihak yang memahami kedua hal tersebut.
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2. Data sekunder

Data sekunder ialah data pendukung dan pelengkap bagi data primer guna

menunjang penelitian. Data sekunder biasanya berupa data-data yang telah ada

berupa arsip dan dokumentasi, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Walaupun disebut sebagai data sekunder, data ini sama pentingnya dengan data

primer. Data sekunder berperan sebagai jaring pengaman dari penelitian dan

pencarian data bagi peneliti. Data sekunder berupa penelitian sejenis yang telah

ada dan valid, dokumentasi resmi, peraturan dan perundang-undangan dapat

menjadi back up penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian kali ini ditentukan dengan maksud dan

tujuan tertentu. Lokasi penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan

alokasi dan jarak. Jarak tempuh yang relatif dekat diharapkan dapat menekan

alokasi dana dan waktu sehingga, penelitian bisa berjalan secara lebih efektif

dan efisien. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan faktor geografis, tenaga,

waktu dan biaya menjadi salah satu pertimbangan penting.

Lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,

Kabupaten Lampung Selatan. Selain karena pertimbangan di atas (jarak

tempuh, waktu, biaya, dan tenaga), desa ini dipilih dikarenakan sudah menjadi

penerima bantuan PNPM-MPd sejak tahun 2007. Selain kuantitas waktu, desa

ini juga memiliki kuantitas yang baik dalam hal jenis bantuan. Desa Way Hui

termasuk desa yang beruntung karena selain mendapat bantuan fisik berupa

pembuatan jalan desa, juga mendapat bantuan dana SPP juga bantuan lain
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berupa pembuatan sumur bor. Dari berbagai pertimbangan tersebut, maka

peneliti memutuskan Desa Way Hui merupakan desa yang ideal guna menjadi

objek penelitian.

E. Penentuan Informan

Informan pada istilah yang digunakan oleh Neuman adalah sampling,

merupakan sehimpunan kecil kasus yang dipilih peneliti dari himpunan besar

dan akan menggeneralisasi pada populasi (2013: 270). Hanya saja istilah ini

(sampling) lebih banyak digunakan pada penelitian kuantitatif, sedangkan

istilah informan lebih sering digunakan pada penelitian-penelitian kualitatif.

Sampel atau informan dalam penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan

memperdalam pemahaman kejadian sosial dari apa yang kita teliti.

Jika dalam penelitian kuantitatif sampel ditarik untuk memberikan

keterwakilan, dalam penelitian kualitatif sampel ditarik berdasarkan

keterkaitannya dengan peristiwa yang menjadi topik penelitian (Flick dalan

Neuman, 2013: 271). Dari penjelasan tersebut maka, pada penelitian ini

digunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan yang mana

memang umum digunakan pada riset lapangan dan peneliti telah memiliki

kriteria tertentu dalam memilih informan. Informan yang akan menjadi sumber

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tim PNPM-MPd Kecamatan Jati Agung yang terdiri dari fasilitator

kecamatan, ataupun fasilitator teknik yang mana fasilitator ini juga

merupakan informan kunci pada penelitian ini
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b. TPK selaku pelaksana kegiatan PNPM-MPd di tingkat desa

c. Kepala urusan terkait yang berhubungan dengan desa/pemerintahan desa

seperti kepala desa

d. Masyarakat desa penerima bantuan, masyarakat umum maupun penerima

bantuan dana tertentu

e. Fasilitator PNPM-MPd dari kecamatan lain sebagai pemberi opini dan

sudut pandang/pendapat orang ketiga untuk keterangan tambahan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang

bersifat lunak berupa kata-kata, kalimat, foto, maupun simbol (Neuman,

2013:187). Tidak hanya dari data yang dikumpulkan, peneliti juga menggali

informasi dengan melakukan pengamatan dari berbagai sudut pandang yang

berbeda. Di sini lah kemudian tugas peneliti, selain mengumpulkan data juga

bertugas untuk menjelaskan arti dari data-data yang ada dan

menginterpretasikannya untuk pembaca data yang ada dapat dipahami. Masih

menurut Neuman bahwa (2013: 57),

data dalam penelitian kualitatif terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni
foto, peta, wawancara terbuka (menggali informasi dengan cara
mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden),
observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan informasi melalui
data-data yang telah ada) dan sumber data lainnya.

Peneliti juga biasanya melakukan penelitian lapangan, yang mana biasanya

menghasilkan gambar/foto. Selain itu juga peneliti bisa memanfaatkan data-

data yang mungkin telah ada dari penelitian sebelumnya dan

mengkomparasikannya dengan keadaan sekarang. Pada penelitian kualitatif
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tidak ada atau mungkin minim data berupa angka. Sedangkan teknik

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah

sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud

dan tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah salah satu

sarana pokok guna mendapatkan informasi. Dengan teknik ini diharapkan

tingkat respon informan cukup tinggi walau dengan pertanyaan yang cukup

panjang dan kompleks. Walaupun informasi yang didapat bisa lebih terperinci,

wawancara secara tatap muka memiliki beberapa kekurangan seperti biaya

administratif yang relatif lebih mahal dan waktu pelaksanaan yang bisa

dikatakan lebih lama.

Pertanyaan dalam wawancara biasanya berkaitan dengan pengalaman atau

perilaku, pendapat atau nilai, perasaan, pengetahuan, indra dan latar belakang

atau demografi. Pada penelitian, panduan wawancara sangat berguna untuk

tetap mengarahkan pewawancara agar berada di jalur yang tepat (Basrowi dan

Suwandi, 2008: 138). Guna membantu pewawancara dalam merekap ulang

hasil wawancara, selalu disarankan untuk merekam hasil wawancara dan

membuat transkrip hasil wawancara.

2. Observasi

Observasi atau juga dikenal sebagai pengamatan merupakan salah satu cara

peneliti untuk mendapatkan data dengan mengamati objek penelitian dan hal-

hal yang berkenaan dengan hal tersebut secara langsung. Seperti yang
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dikemukakan oleh Purwanto bahwa, observasi ialah metode atau cara

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah

laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung

(dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 93-94). Pengamatan ini akan

menghasilkan data yang sangat bergantung dari tingkat objektivitas peneliti.

Pengumpulan data melalui observasi selain bergantung pada objektivitas

peneliti juga sangat bergantung pada indra penglihatan dan pendengaran. Hal

ini dikarenakan apa yang didapat dari observasi adalah pengalaman langsung

yang dilakukan peneliti. Sama seperti wawancara, dalam melakukan observasi

peneliti juga disarankan untuk mencatat apa-apa saja yang menjadi temuan di

lapangan. Selain berupa catatan, data hasil observasi juga biasanya berupa foto

kondisi langsung di lapangan.

Kegiatan dalam melakukan observasi selain mengamati, mencatat dan

membuat dokumentasi juga pada beberapa kesempatan perlu mengukur dan

menghitung temuan-temuan di lapangan. Pada penelitian kali ini digunakan

observasi non-partisipatif di mana peneliti melakukan observasi tanpa secara

aktif terjun langsung pada objek yang akan diteliti. Peneliti hanya

menempatkan diri sebagai pengamat dan mencatat hal-hal yang perlu (Sekaran,

2006).

Observasi sendiri memiliki tiga tahapan yakni, observasi deskriptif, observasi

terfokus dan observasi terseleksi (Spradley dalam Sugiyono, 2010: 315).

Observasi deskriptif adalah ketika peneliti memasuki situsi sosial di mana

obyek penelitian berada dan kemudian membuat kesimpulan awal yang
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kemudian mampu mendeskripsikan semua temuan yang ada. Selanjutnya

adalah observasi terfokus, yang mana peneliti telah mempersempit observasi

sehingga mudah menentukan fokus dan membuat kesimpulan penelitian.

Sedangkan observasi terseleksi adalah bagian di mana peneliti menguraikan

fokus penelitian yang telah ditentukan, memberikan rincian lalu

menghubungkan setiap kategori yang ada.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun data-data yang

telah ada, yang berkenaan dengan objek penelitian. Dokumentasi menghasilkan

data yang bukan berdasarkan perkiraan, sehingga sah dan berkemungkinan

besar untuk valid. Dokumen-dokumen yang ada yang kemudian dihimpun

maupun catatan-catatan peneliti merupakan jenis data yang sesuai bagi

penelitian kualitatif karena sifatnya yang ilmiah, sesuai dengan konteks, lahir

dan berada dalam konteks (Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi,

2008: 159).

Dokumentasi dalam hal ini bisa dalam beragam bentuk seperti buku,

foto/gambar, laporan, data digital yang terkomputerisasi dan lain-lain.

Dokumentasi juga bisa bersumber dari banyak tempat seperti perpustakaan,

data instansi pemerintah, lembaga sosial masyarakat atau instansi terkait objek

penelitian. Pada dasarnya dokumentasi itu sendiri adalah data-data terkait yang

telah ada, yang dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu, yang memiliki

kepentingan dan keterkaitan dengan objek penelitian.
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Data dalam penelitian kualitatif diukur sejalan dengan pelaksanaan penelitian.

Tidak ada standar dalam pengukuran penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil

yang ada dapat berupa data dengan bentuk, ukuran dan wujud dengan standar

yang berbeda-beda. Konsep yang digunakan pun akan terus berkembang

seiring jalannya penelitian dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan

temuan di lapangan.

G. Teknik Pengolahan Data

Penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian kuantitatif yang mana

mengubah data empiris menjadi suatu kesimpulan dan hasil yang abstrak.

Hanya saja tidak seperti penelitian kuantitatif yang mengandalkan angka guna

memastikan validitasnya, sedangkan dalam penelitian kualitatif validitas yang

meningkat seiring dengan jalannya penelitian. Reliabilitas dan validitas dalam

penelitian kualitatif dapat dicapai melalui klaim kebenaran yang masuk akal

dan dimengerti oleh banyak orang (Neuman, 2013: 242).

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya adalah mengolah data

yang ada. Data yang ada diolah dengan tujuan didapatkan display data yang

lebih tersusun dan sistematis sehingga dapat lebih mudah dibaca dan dapat

lebih mudah saat dibutuhkan sewaktu-waktu oleh penulis. Teknik-teknik yang

digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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1. Editing

Editing atau mengedit data adalah teknik pengolahan data kegiatan

pemeriksaan ulang terhadap data-data yang telah terkumpul. Data yang ada

diperiksa kelengkapan, kebenaran dan sebagainya. Pada proses pengolahan

data ini, kekurangan, ketidaklengkapan maupun kesalahan data yang ada dapat

dilengkapi dan diperbaiki guna menghindari masalah-masalah dalam penelitian

ke depannya. Pada penelitian kali ini yang menjadi fokus dalam pengolahan

data terutama dalam hal editing adalah wawancara terbuka dengan informan

yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan langkah selanjutnya di mana peneliti menjabarkan data-

data yang telah dikumpulkan dan hasil temuan di lapangan. Penjabaran oleh

peneliti akan memberikan penafsiran bagi pembaca. Melalui langkah ini

diharapkan akan ditemukan makna yang lebih luas dari data-data yang ada.

Peneliti dalam tahap ini akan mengarahkan data kepada fokus penelitian dan

kemudian di akhir menarik kesimpulan penelitian. Setelah melalui proses ini

akan lebih mudah bagi peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis data secara induktif. Ini

berarti bahwa penelitian yang ada menganalisis data terlebih dahulu baru

kemudian membuat hipotesis. Jika dirasa data yang ada tidak mencukupi,

peneliti akan kembali mengumpulkan data hingga data yang ada dapat
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membenarkan hipotesis yang dibuat. Dalam penelitian kualitatif, selalu

terdapat tiga langkah guna melakukan analisis data.

1. Reduksi data

Secara sederhana reduksi data berarti memilah, yang dimaksud memilah di sini

adalah memilah data-data yang ada. Pada kenyataanya data-data yang

terkumpul dalam penelitian tidak melulu dibutuhkan. Beberapa data tidak

sesuai dengan apa yang akan diteliti. Atau mungkin ada beberapa data yang

menjadi prioritas atau tidak. Reduksi data juga merupakan tahap di mana

peneliti menggolongkan data-data yang ada dan menyingkirkan data yang tidak

perlu. Hal ini tidak lepas dari tujuan dilakukannya reduksi data itu sendiri

yakni, menajamkan, memusatkan perhatian dan mengarahkan pada objek

penelitian. Dengan mengorganisir data sedemikian rupa diharapkan dapat

dengan mudah pula peneliti dalam menarik kesimpulan penelitian.

2. Penyajian data

Data yang telah dipilah, dikelompokkan, mengurutkan tingkat prioritas data,

menyingkirkan data yang tidak perlu dan lain sebagainya dalam tahap reduksi

data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang telah direduksi

lalu disajikan dengan baik akan menjadi sekumpulan informasi yang tersusun

dan mudah untuk dibaca. Kemudahan dalam membaca informasi/data ini yang

kemudian memungkinkan peneliti untuk mudah dalam menarik kesimpulan.

Dalam penyajian data biasanya peneliti akan menyusun data yang ada dalam

bentuk tabel.
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3. Menarik kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa, dari serangkaian proses yang ada

bertujuan untuk kemudahan peneliti dalam menarik kesimpulan. Setelah

melakukan tahapan-tahapan di atas tugas peneliti adalah menarik kesimpulan

penelitian. Kesimpulan penelitian sendiri adalah proses akhir dan tujuan dari

rangkaian-rangkaian penelitian.


