
 

 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain 

itu, bab ini juga mencakup penetapan tempat penelitian, fokus penelitian, jenis data 

penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya membahas 

mengenai tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan 

teknik analisis data.   

 

A. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan studi yang mengkaji mengenai koordinasi antara kelompok tani 

dan BPD dalam pembangunan desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti proses 

koordinasi antara kelompok tani dan BPD dalam pembangunan desa secara mendalam 

sehingga penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis yang bersifat 

deskriptif. 

 

Menurut David Williams dalam Lexy J. Maleong (2006 : 5 ) mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai: 

“Pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan 

dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.” 

 

 
Berjalan  
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Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal 

itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan 

dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data 

yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu hendaknya 

dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. 

Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan 

senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti tidak akan memandang 

bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya. ( Lexy J. Moleong : 2006 : 11 ) 

 

B. Penetapan Tempat Penelitian 

Dalam melakukan penelitiannya penulis menetapkan tempat penelitian didesa Fajar Baru 

kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan. Alasan penulis memilih desa tersebut 

antara lain karena sebagian besar lahan didesa tersebut adalah lahan pertanian namun 

masih banyak permasalahan mengenai pembangunan desa khususnya masalah pertanian 

yang belum bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani. 

 

C. Fokus Penelitian 

Menemukan fokus adalah langkah pertama dalam analisis. Proses tersebut dilakukan 

pada awal memulai penelitian. Untuk memberikan arah dalam upaya menemukan fokus, 

peneliti dapat menggunakan pertanyaan seperti jenis data apakah yang dianalisis, 



37 
 

bagaimana peneliti dapat memberikan ciri pada data itu, apa yang menjadi tujuan analisis 

peneliti, mengapa peneliti peneliti memilih data itu, bagaimana data itu mewakili atau 

merupakan perkecualian, siapa yang ingin mengetahui dan apa yang mereka ingin 

ketahui. Jadi peneliti bebas menggunakannya dan didasarkan pada perhatiannya yang 

diprioritaskan. Selain itu, peneliti dapat pula memanfaatkan sumber-sumber seperti 

pengalaman pribadi, budaya umum, kepustakaan akademis untuk membantu mencari dan 

menemukan fokus. (Lexy J. Moleong, 2006: 291) 

 

Fokus penelitian merupakan hal yang penting apabila kita melakukan sebuah penelitian. 

Melalui fokus penelitian, kita dapat membatasi studi untuk memandu dan mengarahkan 

jalannya penelitian, karena adanya fokus penelitian seorang peneliti akan mudah terjebak 

oleh melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, antara masalah 

dan fokus penelitian akan saling terkait, karena permasalahan penelitian dijadikan acuan 

bagi fokus penelitian meskipun fokus dapat berubah dan berkurang berdasarkan data 

yang ditemukan di lapangan. Permasalahan fokus penelitian ini adalah bagaimana 

koordinasi yang dilakukan oleh kelompok tani dan BPD. 

 

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya 

sebagai reduksi data yang diantisipasi. Ini merupakan bentuk pra analisis yang 

mengesampingkan variabel-varibel dan yang memperhatikan lainnya. Dengan adanya 

pemfokusan, akan menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data 

yang melimpah ruah. (Mathew B. Miles dan Huberman, 1992 : 30). 
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Penelitian ini memfokuskan pada wujud pelaksanaan koordinasi antara Kelompok tani 

dan BPD dalam hal penyediaan pupuk, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan 

petani. 

D. Jenis Data Penelitian 

1. Data Primer 

 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber 

informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Dalam penelitian ini, informan-informan dipilih dengan mendasarkan pada 

subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan 

informasi data. 

Dalam hal ini data primer dapat diperoleh dari orang yang memenuhi kriteria yaitu: 

1.  Ketua Badan Permusyawaratan desa : Juhari 

2.  Anggota Badan Permusyawaratan Desa : Suroyo, Khairil Anwar dan Sukriyanto 

     Alasan memilih Ketua dan anggota BPD adalah karena informan mengetahui tentang   

    keadaan desa dan penelitian ini meneliti tentang BPD. 

3.  Ketua Kelompok Tani 6 orang yaitu : Bambang Setio, Heri Supriyanto, Mitro     

Wiyono, Wagiman, Rusyanto, Jupriadi. 

4. Anggota Kelompok Tani 6 orang yaitu: Budi Miharso, Marito, Subardi, Martoyo, Agus 

Yuliyanto, Maryoto. 

 Alasan memilih Ketua Kelompok tani dan anggotanya adalah karena mereka    

  subjek penelitian ini. 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang 

sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan maupun mengecek 

kembali data yang sudah ada sebelumnya. Data-data tersebut bisa bersumber dari 

dokumentasi berupa majalah, surat kabar, buku, arsip, televisi, radio, situs, dan sumber-

sumber lain yang bisa  diterima. 

E. Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian berupa: 

1.  Orientasi 

Orientasi dilakukan melalui studi pustaka dan pengamatan awal dengan tujuan mencari 

berbagai informasi yang mendukung. 

2. Eksplorasi 

Dalam hal ini, peneliti secara terfokus mencari data di lapangan dengan menggunakan 

wawancara serta dilengkapi oleh dokumentasi. 

3. Member Check 

Dilakukan setelah seluruh hasil wawancara dan pengamatan diperoleh, yang kemudian 

dianalisis dan dituangkan dalam bentuk laporan serta disinkronkan  lagi dengan informasi 

yang didapat dari informan tertentu. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi dan data yang valid dalam penelitian ini, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan: 
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1. Wawancara mendalam (indepth interview) 

Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan pribadi dan untuk 

memperoleh informasi lengkap dengan informan dengan lisan maupun tulisan secara 

langsung dengan bertatap muka dengan informan. Hal ini bertujuan untuk 

memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data dokumentasi yang belum dipahami 

oleh peneliti, serta untuk memperoleh pengertian maupun penjelasan yang lebih 

mendalam tentang realita dan obyek yang akan diteliti tersebut. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi diartikan sebagai pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya. 

 

G. Teknik Pengolahan Data  

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan 

berikut ini: 

1. Tahapan editing, merupakan kegiatan dalam menentukan kembali data yang berhasil 

diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera diproses lebih 

lanjut. 

2. Tahapan  interpretasi, data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang 

lebih mendalamdan 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 dari lapangan  

(Lexy J. Moleong, 2006: 151).  
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen (yang dikutip Lexy J. Moleong, 2006 

:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari 

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

memutuskan  apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

 

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah 

terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang 

diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu saja, analisis data menjadi 

bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut 

dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan masalah penelitian. 

 

Menurut Mathew B. Miles dan Huberman (1992 : 16-19), analisis data terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, meliputi: 

1. Reduksi Data 

    Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data 

sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Yaitu usaha menampilkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 
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melihat penyajian data maka akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa 

yang harus dilakukan. 

3. Penarikan Data/Verifikasi 

    Merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, dimana makna-makna yang 

muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang 

merupakan vailiditas. 

 


