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III. METODE PENELITIAN 

 
 
 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.  

 

Menurut Muhammad Ali (1984 : 120) penelitian deskriptif adalah suatu 

penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang 

dihadapi pada masa sekarang dilakukan dengan langkah-langkah 

pengumpulan data, membuat klasifikasi data, membuat kesimpulan dan 

laporan dengan tujuan utama untuk membuat pengambaran tentang suatu 

keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi. 

 

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2007 : 7) metode penelitian kualitatif 

dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, 

dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme. 

 

Masih menuurut Sugiyono (2007 : 8) metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 
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yang alamiah (natural setting); disebut juga disebut juga sebagai metode 

etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk 

penelitian antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena 

data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. 

 

Penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data dalam bentuk hasil 

wawancara, dokumentasi, dan observasi maka untuk selanjutnya data 

tersebut akan di analisis lebih mendalam lagi sehingga membentuk suatu 

kesimpulan-kesimpulan ilmiah-alamiah yang dapat diterima berbagai 

kalangan. Terutama dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik 

Dan Perlindungan Masyarakat Kab. Lampung Selatan sebagai objek 

penelitian. 

 

Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan 

dilakukannya penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk 

menggambarkan abstraksi dari berbagai macam bentuk dan pelaksanaan 

Pola Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan 

Masyarakat Kab. Lampung Selatan Dengan Aparat Kepolisian Dalam 

Menangani Konflik Etnis Di Sidomulyo. Penelitian terhadap pola 

koordinasi dalam menangani konflik, penjelasan dan pengembangan 

konsep yang mendekatkan pada bagaimana koordinasi itu dilakukan, serta 

kendala yang dihadapi dalam menangani konflik. 
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B. Fokus Penelitian 

 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan focus, yang 

berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penetapan focus dalam 

penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan 

untuk mengarahkan pelaksanaan suatu penelitian atau pengamatan. Fokus 

dalam penelitian ini bersifat tentative yang artinya dapat berubah sesuai 

dengan situasi latarbelakang penelitian. 

 

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang 

kemanfaatanya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya 

dan merupakan pra-analisis yang mengesampingkan variable-variabel dan 

berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah. 

 

Penelitian ini difokuskan pada bentuk dan pelaksanaan koordinasi Badan 

Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 

Lampung Selatan Dengan aparat Kepolisian Dalam Menangani Konflik 

Etnis Di Sidomulyo yang akan dilihat indicator-indikatornya, yaitu : 

1. Komunikasi 

2. Kesadaran pentingnya koordinasi 

3. Kompetisi Partisipan 

4. Kesepakatan dan komitmen 

5. Insentif Koordinasi 

6. Feedback untuk proses koordinasi berikutnya 
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C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya 

terjadi dari objek yang di teliti dalam rangka mendapatkan data-data yang 

akurat. Penelitian ini dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, Polres Lampung 

Selatan, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo, Desa Bali Nuraga 

Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. 

 

D. Penentuan Informan 

 

Penelitian ini, informan yang dijadikan sebagai sumber informasi adalah 

Badan Kesatuan 

Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung 

Selatan, Polres Lampung Selatan dan Masyarakat Desa Kota Dalam 

Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Teknik Penentuan 

informan dalam penelitian ini dilakukan secara  sampling. 

 

Berkaitan dengan teknik sampling, menurut Spreadley dan Faisal (Dalam 

Sugiyono, 1990:67) teknik pengambilan sampel Purpossive Sampling 

adalah sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, dalam 

hubungan ini lazimnya dinyatakan atas kriteria-kriteria atau pertimbangan-

pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana 

yang dilakukan dalam teknik random.  
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Selanjutnya, Spreadley dan Faisal (Dalam Hadari Nawawi, 2001:11) 

mengungkapkan agar memperoleh informasi yang lebih terbukti 

berdasarkan informan, terdapat beberapa criteria yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu : 

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau 

aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 

2. Subjek yang masih terkait penuh dan aktif pada lingkungan 

atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak 

waktu, dan kesempatan untuk dimintai keterangan. 

4. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat 

perlakuan yang mengetahui kejadian tersebut. 

 

Informan yang ditentukan oleh Peneliti berdasarkan pertimbangan di atas, 

yaitu : 

1. Bapak Drs. Mawardi, selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik 

Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan 

2. Bapak Erwin Bakar, Bsc. Selaku Kepala Bidang Perlindungan 

Masyarakat dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Politik 

Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Bapak Iskandar, SE. selaku Kepala Sub Bagian Analisis Potensi Dan 

Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan 

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Bapak Bripka. Heriyanto, Selaku Kanit I SosBud Sat Intelkam Polres 

Lampung Selatan. 

5. Bapak Tiharuddin, Selaku Warga Suku Lampung Kabupaten Lampung 

Selatan. 
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6. Bapak I Wayan Kariase, Warga Suku  Bali Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Sugiyono (2007:227) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data 

yang diperlukan dan data yang valid, maka dalam meneliti harus 

mengetahui teknik pengumpulan data yang baik. 

 

 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, termasuk wawancara 

dan observasi dengan objek penelitian baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Secara aplikatif data ini diperoleh dari wawancara 

mendalam dan observasi terhadap Pola Koordinasi Badan Kesatuan 

Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung 

Selatan Dengan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Konflik Etnis Di 

Sidomulyo. Data primer dalam hal ini adalah berupa hasil wawancara 

dengan pihak-pihak yang terlibat koordinasi dalam penanganan 

konflik, yaitu Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan 

Masyarakat dan Aparat Kepolisian. 

 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan 

perundang-undangan sebagai dokumen resmi dan literatur-literatur 
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yang lain, yang berhubungan dengan yang dibahas dalam penelitian 

ini, seperti dokumen atau data-data resmi dari Badan kesatuan Bangsa 

Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan 

Dan Aparat Kepolisian. Selain itu data sekunder juga didapatkan dari 

literatur-literatur seperti buku panduan, surat kabar, seminar, internet, 

dll. 

 

Dalam proses penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Konsep lain wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan 

informasi dengan sejumlah pertanyaan jawaban secara lisan. Ciri 

utama dari wawancara adalah Kontak langsung dengan tatap muka 

(face to face relationship) antara si pencari informasi 

(interviewer/information hunter) dengan sumber informasi 

(interview). Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat 

pengumpul data dengan Penelitian ini menggunakan panduan 

wawancara dengan tipe snowball sampling. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2007:240) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bias berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life histories), ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dll. 
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Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni berupa 

patung, gambar, film, dll. 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang 

telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian. 

Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2007:276) menegemukakan 

bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Menurut Miles dan Hubeerman analisis data meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut : 

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses merangkum, 

pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data 

dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dilapangan, dianalisa melalui tahapan penajaman informasi, 

penggolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahan atau 

diarahkan dari arti data tersebut. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pereduksian data seperti 

ketika peneliti melakukan interview dengan informan, banyak 

informasi yang diperoleh yang tidak berkaitan dengan focus 

penelitian seperti ketika salah satu informan menjelaskan pola 

koordinasi dalam penanganan konflik tersebut. Dalam tahapan 

reduksi data, hasil wawancara tidak mengena dengan fokus 

penelitian seperti tersebut dibuang, selanjutnya 

diklasifikasikan. Pada proses pengklasifikasian peneliti juga 

masih mengalami kelebihan data, sehingga juga terjadi 

pembuangan data yang tidak perlu, hingga pada akhirnya 

ditemukan data yang benar-benar sesuai untuk menjawab fokus 
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penelitian. Oleh karena itu, selama penelitian peneliti 

melakukan reduksi data secara terus-menerus. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Merupakan sekumpulan penyusunan informasi yang member 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan 

tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah 

diorganisir ke dalam matriks analisis data akan disajikan 

kedalam bentuk teks naratif, gambar, table, dan bagan. 

Penyajian data dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam 

wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen 

sebagai penunjang data.  

Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion 

drawing/verification) dilakukan secara terus-menerus selama 

penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama pengumpulan data. Peneliti berusaha 

untuk menaganalisis dan mencari pola, tema, hubungan dan 

sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentative. Akan 

tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi 

secara terus-menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang 

bersifat grounded, dengan kata lain setiap kesimpulan 

senantiasa dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. 

Berikut ini digambarkan mengenai analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan 

Huberma 

 Sumber: Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2007:200) 

Data Collection Data Display 

Data Reduction Conclusion 

Drawing/Verification 


