
III . METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Masyhuri dan Zainudin

(2008 :12) penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya

dengan data empiris, sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Moleong,

2007: 3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan

sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang- orang

tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Menurut Hadari dan

Mimi (1996 :176) Obyek penelitian kualitatif adalah segala bidang aspek

kehidupan manusia,yakni manusia dan segala aspek yang di pengaruhi

manusia.

Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu suatu

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami dan

menjelaskan bagaimana Komunikasi Politik BPD dan Kepala Desa dalam

Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Alai Utara Kecamatan Lembak

Kabupaten Muara Enim. Alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif

kualitatif adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti
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bisa mendapatkan informasi secara mendetail dan lebih dalam sehingga

permasalahan yang terjadi di lapangan dapat difokuskan dan penelitian

kualitatif membantu penulis untuk memapaparkan lebih banyak informasi

karena metode yang digunakan berupa wawancara dan obesvasi langsung di

lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Nawawi dan Hadari (1995:208-217) menyatakan bahwa objek

penelitian kualitatif diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam

keadaan sewajarnya atau secara naturalistic (natural setting). Selanjutnya

melalui sumber data, dapat ditentukan lokasi penelitian dengan tidak

menentukan berapa jumlahnya pada satu lokasi. Usaha mengumpulkan data

hanya berhenti setelah sampai taraf ketuntasan atau kejenuhan. Tahap ini

berarti sudah tidak ada lagi sumber data yang dapat memberikan informasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Alai Utara Kecamatan Lembak

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini dimulai pada tanggal 16 Juli 2015 dan selesai pada tanggal 28

Juli 2015. Terkait dengan lokasi penelitian mengapa lokasi penelitian di Desa

Alai Utara karena melihat adanya permasalahan kurang aktifnya BPD dalam

berkerjasama dengan Kepala Desa dan penulis membandingkan dengan Desa

Alai Selatan yang lebih aktif dan mampu berkerjasama antara BPD dan

Kepala Desa. Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti di

Desa Alai Utara.
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C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dengan

penelitian. Menurut Creswell (Herdiansyah, 2012:86) fokus penelitian adalah

suatu konsep atau suatu proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam

penelitian kualitatif.

Miles dan Huberman (1992:30), menjelaskan bahwa memfokuskan dan

membatasi pengumpulan data dapat dianggap sebagai bagian dari reduksi

data yang sebelumnya sudah diantisipasi. Kemudian penelitian kualitatif,

fokus penelitian sangat penting artinya. Penentuan fokus dalam penelitian

setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi

studi, yang juga berarti bahwa adanya fokus, penentuan tempat penelitian

juga menjadi layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif dapat dijadikan

sebagai alat untuk menyaring informasi yang masuk. Sebab harus

diperhatikan bahwa dalam kondisi dilapangan akan ditemui banyak data-data

menarik yang apabila dipandang tidak relevan, maka data itu tidak perlu

dimasukkan.

Fokus penelitian memberikan batasan studi dan batasan peengumpulan data

sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian ini sesuai dengan

masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan “Bagaimana Proses

Interaksi Politik Badan Pemusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam

pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Alai Utara Kecamatan Lembak

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan?”



40

Maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah meneliti tentang

bagaimana Interaksi Politik Badan Pemusyawaratan Desa dan Kepala Desa

dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Alai Utara Kecamatan

Lembak Kabupaten Muara Enim sesuai dengan hak, kedudukan, kewajiban

serta fungsi yang dimilikinya. Interaksi yang dapat menjadi acuan dalam

pelaksanaan Pemerintahan Desa meliputi :

1. Proses interaksi assosiatif dalam bentuk-bentuk :

a. Kerjasama (corporation)

1. Tawar-menawar

Tawar-menawar dalam penelitian ini adalah tawar-menawar

dalam memberikan masukan ataupun saran dari pihak BPD

kepada Kepala Desa.

2. Kooptasi

Kooptasi yang dimaksud adalah adakah tindakan dari

kepala desa yang mencoba mengkooptasi (mengusai)

kegiatan yang berkaitan dengan pemrintahan desa

3. Koalisi

Koalisi dalam penelitian ini melihat bagaimana dua unsur

pemerintahan desa dalam menyatukan pemikiran seperti

gagasan pembuatan program kerja dalam rangka

menanggapi aspirasi masyrakat.
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b. Akomodasi (accomadation) dan

1. Koersi (Coerci)

adakah unsur pemaksaan dari Kepala Desa kepada BPD

agar tidak terlalu ikut campur dalam proses pelaksanaan

pemerintahan desa.

2. Kompromi (Compromise)

Kompromi yang dimaksud adalah bagaimana proses

kesepakatan antara kedua unsur pemerintahan desa

misalkan dalam merancang program kerja desa.

c. Asimilasi (assimilation)

Bagaimana hubungan BPD dan Kepala Desa melihat perbedaan

setiap individu.

2. Proses interaksi disosiatif dalam bentuk-bentuk :

a. Persaingan (competition)

1. Persaingan kedudukan

Melihat adakah unsur persaingan kedudukan agar

mendapatkan kedudukan yang lebih.

2. Persaingan peranan

Melihat adakah suatu persaingan peran antara BPD dan

Kepala Desa misalnya peran yang lebi dari perangkat desa

sehingga BPD kurang diikutsertakan

b. Kontravensi (kontravension)

Perilaku ketidaksukaan yang tersembunyi terhadap orang

perorang atau kelompok namun tidak sampai kearah pertikaian
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misalnya adanya ketidaksukaan salah satu anggota BPD

kepada Kepala Desa atau kepada Ketua BPD itu sendiri

bahkan kepada perangkat desa lainnya.

c. Pertentangan, pertikaian (conflict)

1. Perbedaan Kepentingan

Apakah ada perbedaan kepentingan antara Kepala Desa

dan BPD dalam rangka menjalakan roda pemerintahan.

2. Perbedaan Individu

Bagaimana BPD dan perangkat desa dalam menyikapi

adanya perbedaan dari setiap individu.

Berdasarkan penjelasan di atas fokus penelitian ini terdapat beberapa

indikator yaitu : kerjasama, akomodasi, asimilasi, persaingan, kontravensi,

pertentangan (pertikaian). Setiap indikator memiliki tolak ukur agar lebih

mudah dalam membatasi permasalahan. Penjelasan dari setiap indikator

mempermudah dalam mengupulkan data. Pada proses pemilihan data

penjelasan dari setiap indikator menjadi batasan-batasan data mana yang

perlu dimasukan sesaui dengan indikator-indikator yang sudah dibuat. Fokus

penelitian adalah sebuah tolak ukur untuk mengukur batasan-batasan masalah

agar mempermudah penulis dalam mencari dan mengumpulkan data-data

yang berkaitan dengan fokus penelitian.
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D. Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung

dari sumber pertama, data yang diperoleh dari:

a. Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui menjelaskan

bagaimana interaksi politik Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala

Desa dalam Pelakasanaan Pemerintahan Desa. Observasi bisa

dilakukan di Desa Alai Utara Kecamatan Lembak Kabupaten Muara

Enim.

b. Hasil wawancara, dilakukan pada informan yaitu: tujuan akhir yang

ingin dicapai adalah memeroleh, menganalisa, menjelaskan

bagaimana Interaksi BPD dan Kepala Desa dalam Pelakasanaan

Pemerintahan Desa. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis

diantaranya penulis mewawancarai beberapa narasumber seperti :

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Kaur

Kesra, Ketua BPD dan 5 anggota BPD, Ketua Karang Taruna, 1 orang

masyarakat setempat.

2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-

catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang diperoleh dari

pemerintah desa di Desa Alai Utara Kecamatan Lembak Kabupaten Muara

Enim. Hasil penelitian penulis mendapatkan dokumen-dokumen desa

seperti absen rapat, profil desa. Selain itu penulis mendapatkan data

pengurus oraganisasi karang taruna (oraganisasi pemuda) dan data

kelompok-kelompok tani, yang sudah dibentuk oleh pemerintah desa.
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E. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat

langsung dengan permasalahan penelitian. Menurut Bungin (2007: 76)

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian

sebagai pelaku maupun orang lain yamg memahami objek penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling.

Menurut Sugiyono (2008: 53), yang dimaksud dengan purposive sampling

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Informan Penelitian

No Nama Jabatan
1 Zulman Kepala Desa
2 Indrawadi Sekretaris Desa
3 Ebiet Fiaramon Kaur Pemerintahan
4 Herwanto, S.Pd.i Kaur Kesejahteraan Rakyat
5 Sapli Kapelnis Pamong Tani
6 Hedi Kepala Dusun II Alai Utara
7 A. Aripin S.Pd.i Ketua BPD Alai Utara
8 Dedi Efrian Skretaris BPD Alai Utara
9 Tono Wadi Anggota BPD Alai Utara
10 Kurnia Anggota BPD Alai Utara
11 Rudi Hartono Anggota BPD Alai Utara
12 Rizal Efendi Anggota BPD Alai Utara
13 Heri Ketua Karang Taruna
14 Dodo Nopianto, SE Masyarakat Desa Alai Utara

Sumber : Data Dokumen Desa Alai Utara Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2 di atas jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah

empat belas orang. Setiap informan memiliki pandangan pendapat yang

berbeda. Pekerjaan dari setiap informan mayorits tani hanya ada dua informan

yang berkerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
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F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

(Subagyo 2011: 62-63) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan

melalui wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan

informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan

pada para informan. wawancara bermakna berhadapan langsung antara

interviews dengan responden dan kegiatan nya di lakukan secara lisan.

2. Observasi

(Subagyo 2011: 62-63) bentuk alat pengumpulan data yang lain dilakukan

dengan cara observasi atau pengamatan, observasi dilakukan sesuai

dengan kebutuhan penelitiaan, mengingat setiap penelitian tidak

menggunakan alat pengumpul data demikian, observasi adalah

pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena

sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudin dilakukan pencatatan.

Hasil yang yang ditemukan oleh penulis bahwa kurangnya aktivitas kedua

lembaga hal ini terlihat pada kantor desa yang tidak memiliki aktivitas

yang semestinya seperti adanya bentuk pelayanan yang dilakukan dikantor

desa.

(Nawawi 1993 :7) yang akan di lakukan penulis adalah observasi langsung

yaitu mengumpulkan data langsung melalui pengamatan dan pencatatan

gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaan nya

langsung pada tempat dimana peristiwa terjadi. (Nawawi 1993 :7-9)
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observasi tidak langsung  yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan

pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang

pelaksanaannya tidak langsung di tempat atau pada saat peristiwa.

Beberapa hal yang perlu diobservasi yaitu keadaan tempat situasi sosial

politik berlangsung, benda, peralatan, perlengkapan, termasuk letak dan

penggunaannya, yang terdapat di lokasi penelitian, para pelaku, termasuk

status, jenis kelamin, usia dan sebagainya, kegiatan yang berlangsung,

tindakan-tindakan, serta waktu berlangsungnya peristiwa.

3. Dokumentasi

(Mashyuri dan Zainudin 2008 :28) dokumentasi adalah kegiatan peneliti

menggunakan dokumen,bisa resmi maupun tidak. Hasil penelitian ini

diperoleh dokumen desa seperti daftar hadir rapat, profil desa, data

organisasi desa.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data maka penulis akan melakukan

pengolahan data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan

dilakukan. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Editing

Wahyu Purhantara (2010: 99) pengeditan data adalah proses mengecek

kebenaran data, menyesuaikan data untuk memudahkan proses seleksi

data. Editing data akan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penghapusan,
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memperbaiki dan memastikan bahwa standard kualitas minimum dapat

dipenuhi.

2. Interpretasi

Memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari

makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh

dengan data lain (Singarimbun, 1995: 240). Interpretasi dalam penelitian

ini yaitu menafsirkan atau menjabarkan kesimpulan hasil wawancara

dengan menghubungkan kesimpulan yang diperoleh sehingga diperoleh

makna yang lebih luas.

H. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif terdiri atas deskriptif tentang fenomena

(situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata, angka, maupun yang hanya

bias dirasakan. Penelitian kualitatif lebih banyak dikumpulkan melalui

observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini analisis data tidak

harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat

iterative (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Menurut N.K.

Malhortra 2006 (dalam buku metodologi penelitian) tahap analisis data dalam

penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
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Menurut Moloeng (2000: 15-20) juga menggunakannya dalam penelitian

kualitatif yang diberi  nama analisis model interaktif, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang

muncul  dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data atau proses

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan

akhir secara lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai sekumpulan

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan.  Dengan melihat penyajian-

penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus

dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data

penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan  cara menggunakan

tabel, bagan (chart) dan kumpulan kalimat. Semuanya dirancang guna

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu

dan mudah diraih, dengan demikian  peneliti  dapat melihat apa yang

terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.
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3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang

utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan

kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis

selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan

lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman

sejawat untuk mengembangkan ”kesempatan inter  subjektif”, dengan kata

lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,

kekokohannya dan kecocokannya (validitasnya). Verifikasi dalam

penelitian dilakukan secara kontinu sepanjang penelitian oleh peneliti yang

dimaksud untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang

dikumpulkan dengan mencari tema.

4. Triangulasi Data

Menurut (Moleong, 2004: 330), triangulasi data merupakan teknik

pemeriksaan keabsahan data dalam membandingkan hasil wawancara

terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan keabsahan data

dengan membandingkan hasil wawancara dengan informan utama yaitu

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa terhadap

masyarakat setempat. Hal ini penulis lakukan kepada salah satu

masyarakat Desa Alai Utara untuk membandingkan hasil wawancara yang

sudah dilakukan kepada Informan utama.


