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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati

Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2005 : 4) . Denzin dan Lincoln dalam Moleong

(2005:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk mentafsirkan fenomena yang

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berkenaan dengan proses

implementasi suatu kebijakan, sehingga metode yang digunakan adalah metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebab data-data yang akan dikumpulkan di

lapangan nantinya adalah data-data yang bersifat kualitatif yang berbentuk kata-kata

dan bahasa, prilaku, kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan



34

menggunakan berbagai metode alamiah, Moleong (2005:6). Kemudian data-data

tersebut digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan (deskripsi) fenomena

social yang diteliti. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4) mendefenisikan

pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkapkan fenomena secara

menyeluruh dan sesuai dengan konteksnya (holistik-kontekstual), mendalam (in

depth) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti

sebagai instrumen kunci. Metode deskriptif berusaha untuk menjelaskan apakah

kebijakan dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis/pelaksanaan yang sudah

ditetapkan. Dalam hal ini yang menjadi sasaran pendekatan penelitian ini adalah

implementasi kebijakan program minapolitan di Kabupaten Pringsewu.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi penelitian, Moleong (2005:128) menyatakan cara

terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian ialah dengan jalan

mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus

serta rumusan masalah penelitian. Sementara itu, keterbatasan geografis dan praktis

seperti biaya, waktu, tenaga, perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi

penenlitian. Lokasi yang diambil dalam penenlitian ini ditentukan dengan sengaja

(purposive), yaitu di Kabupaten Pringsewu. peneliti memilih lokasi di Kabupaten

Pringsewu karena rasa ingin tahu dan meneliti fungsi program minapolitan yang
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sebenarnya. Selain itu terdapat kompleksitas permasalahan dan faktor-faktor yang

mewarnai implementasi Program Kebijakan Minapolitan pada masyarakat Pringsewu

dan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Pringsewu. Daya tarik dari lokasi ini

dikarenakan daerah pringsewu tidak memiliki daerah kelautan akan tetapi

pemenrintah Kabupaten Pringsewu mencoba mengembangkan perikanan di daerah

tersebut.

C. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif pada sesuatu fokus. Adapun maksud

dalam merumuskan masalah penelitian ini dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu

pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi ; kedua, penetapan fokus itu

berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar

(inclusion-exlusion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan,

Moleong (2005: 93 – 94). Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program Kebijakan Minapolitan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyrakat, menurut teori Merilee S Grindle ada 2 garis besar :

A. Isi Kebijakan :

a. Kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan.

b. Tipe manfaat yang diterima oleh target group.

c. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.

d. Letak pengambilan keputusan.
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e. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan

f. Sumber daya yang efektif dalam sebuah kebijakan.

B. Konteks Implementasi :

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor

yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

b. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan minapolitan

tersebut.

a. Faktor Internal, berdasarkan masalah-masalah yang ada di dalam intansi terkait.

b. Faktor Eksternal, berdasarkan hubungan komunikasi antar masyarakat.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Moleong (2005:157) menyatakan data primer adalah data yang

diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan

penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini sumber

data diperoleh melalui wawancara tatap muka antara peneliti dengan informan.

Ketika peneliti memasuki lokasi penelitian terlebih dahulu mencari dan menentukan

key informan-nya (Informan kunci). Dalam mengumpulkan data, peneliti menentukan
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informan secara sengaja yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan

tertentu, (Sugiyono; 2005:54). Yaitu penelitian ini bertujuan untuk melihat

bagaimana proses implementasi kebijakan di Kecamatan Pagelaran apa sudah sesuai

dengan sistem yang sudah ditetapkan.

2. Data Sekunder

Menurut Moleong (2005:157) data sekunder adalah data yang diperoleh atau

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah

ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian

terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari catatan-catatan, arsip-

arsip dan dokumen-dokumen lain tentang pelaksanaan program kebijakan

minapolitan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2005:72) wawancara merupakan

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab,

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat

dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu : wawancara terstruktur, semi

terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik
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pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa daftar

pertanyaan tertulis.

Selanjutnya wawancara semi terstruktur yang dapat dikategorikan sebagai

wawancara mendalam (indepth interview), dimana dalam pelaksanaannya tidak

terikat seperti pada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah

menggali informasi dan menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi secara

lebih terbuka karena peneliti mengarahkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan

panduan wawancara yang kemudian berkembang selama proses wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengambilan data.

Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara harus menyiapkan instrumen

penelitian berupa pertanyaan tertulis. Wawancara dilakukan kepada narasumber dari

masing-masing instansi terkait, dengan tema atau topik mengenai implementasi

kebijakan dan kesejahteraan masyarakat. Teknik ini digunakan untuk menjaring data-

data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Umar dalam Budi dan

Basrowi (2006:138) Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik

dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara. Adapun informan yang di

wawancarai dalam penelitian ini adalah :
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Tabel. 2

Daftar Nama Informan

NO Informan Peran

1. Khariul Pala Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan di Kabupaten Pringsewu

2. Bahrudin Sekretaris Kecamatan Pagelaran

3. Mahrom Warga/masyarakat yang terlibat dalam pelaksaan kebijakan
minapolitan tersebut.

4 Tugiman Warga/masyarakat yang terlibat dalam pelaksaan kebijakan
minapolitan tersebut

2. Observasi

Menurut Moleong (2005:86) Observasi adalah pemilihan, pengubahan,

pencatatan, dan pengkodean serangkaian prilaku dan suasana yang berkenaan dengan

organisme in situ dengan tujuan empiris. Proses pengumpulan data dalam observasi

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan melalui panca indera sehingga

sehinnga peneliti memperoleh keyakinan atas data yang didapat melalui kenyataan

yang ada.

Observasi digunakan untuk menyakinkan peneliti terhadap data-data primer

yang berupa peristiwa atau situasi social tertentu, tempat atau gambar yang

mendukung pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi

secara langsung di lokasi penelitian yaitu pada dinas terkait dan daerah minapolitan

yaitu kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

.
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NO Topik Objek Observasi

1. Sosialisasi Perikanan Penyuluhan dengan pembudidaya ikan di Kecamatan
Pringsewu

2. Bantuan Alat Berat Pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan
Pagelaran

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat

berupa buku harian, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan

dokumentasi lainnya, Moleong (2005:38). Pengumpulan data dengan teknik

dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen

tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari

penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan

sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada

di lokasi penelitian. Dokumen ini berupa data-data yang berkaitan dengan masalah

yang akan diteliti. Dokumen tersebut berupa draf, notulensi, data statistik, surat

kabar, website, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang

akan diteliti. Adapun dokumen yang digunakan adalah RPJM Kabupaten Pringsewu

Tahun 2011, website dan Master Plan Program Minapolitan di Kabupaten Pringsewu.
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F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan

analisis data. Analisis data kualitatif, Bodgan dan Biklen dalam Moleong (2005:248)

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:91)

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Kemudian dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data antara lain :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama berada dalam proses penelitian jumlahnya cukup

banyak dan data yang diperoleh masih bersifat “kasar”, untuk itu perlu dicatat secara

teliti dan rinci. Kemudian data tersebut direduksi, reduksi data diartikan sebagai

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan

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

Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam uraian atau yang lengkap dan terinci.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dan menyeleksi data sesuai dengan aspek-

aspek pelaksanaan implementasi Program Kebijakan Minapolitan di kabupaten

Pringsewu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.
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2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data

dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian

data dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat (narasi). Foto dan gambar

sejenisnya, akan tetapi yang lebih banyak digunakan adalah teks naratif.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Yaitu secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Peneliti

berusaha untuk menganalisis dan mencari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi yang kemudian

dituangkan ke dalam kesimpulan yang tentatif. Berikut ini adalah gambar dari analisis

data model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005:92).

Gambar tersebut akan memberikan gambaran bahwa dalam melakukan analisis data

kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan

berlangsung secara terus menerus sampai data yang ditemukan sudah jenuh.
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Bagian. 1 Analisis Model interaksi, Miles dan Huberman

Sumber : Sugiyono (2005:92)

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, dalam sugiyono (2005:121)

menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi yaitu :

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Penetapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal

dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan

derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada

PENGUMPULAN DATA

REDUKSIDATA SAJIAN DATA

VERIFIKASI
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kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti

untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain :

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain. Denzin dalam Maleong (2005:330) mengatakan triangulasi data

berarti menggunakan data dari sumber, metode, dan teori. Peneliti menggunakan

teknik keabsahan data triangulasi, karena triangulasi adalah cara terbaik untuk

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks

studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari

berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi , peneliti dapat me-

recheck temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber. Untuk

memeriksa keabsahan data peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber

yaitu dengan melakukan wawancara lebih dari satu pihak informan yang berasal dari

pihak pelaksana/ lembaga yang berbeda namun masing-masing pihak memiliki

peran/tugas yang berbeda pula dalam implementasi Program Kebijakan Minapolitan

pada kabupaten Pringsewu dan sasaran program yaitu masyarakat kabupaten

pringsewu khususnya kecamatan Pagelaran. Selain triangulasi dengan berbagai

sumber informan, peneliti juga melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan

data melalui observasi dan dokumentasi.

b. Kecukupan referensial
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Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau rekaman-

rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu

diadakan analisis dan penafsiran data. Untuk meningkatkan kepercayaan dalam

penelitian ini , peneliti juga mendapatkan hasil foto pada lokasi penelitian pada saat

proses pelaksanaan.

2. Keteralihan (Transferability)

Nilai transfer berkenaan dengan pernyataan sehingga hasil penelitian dapat

diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu agar orang lain dapat

memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan

hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan

uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat

mengerti terhadap hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau

tidaknya mengapmpalikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Untuk

melakukan keteralihan, peneliti mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris

dalam konteks yang sama.

3. Ketergantungan (Dependability)

Ketergantungan merupakan substitusi rehabilitas dalam penelitian

nonkualitatif. Rehabilitasi merupakan syarat bagi validitas. Dalam kualitatif, uji

ketergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan

proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke

lapangan , tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-
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nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian

tersebut tidak dependable. Untuk mengetahui, mengecek serta memastikan hasil

penelitian ini benar atau salah, peneliti mendiskusikannya dengan dosen pembimbing,

secara bertahap, mengenai konsep-konsep yang dihasilkan di lapangan. Setelah hasil

penelitian dianggap benar, diadakan seminar hasil penelitian dengan mengundang

teman sejawat, pembimbing dan dosen pembahas.

4. Kepastian (Confirmability)

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan.

Sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian

(confirmability) berarti menguji hasil penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi

hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga

dengan hasil penelitian yang disepakati oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak

lagi subjektif tetapi sudah objektif.


