
    

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe 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 perilaku yang dapat diamati 

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

(2005) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.  

 

 

Sementara itu Moleong (2005) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.  
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Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk meneliti dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, sehingga mnghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku 

yang dapat diamati. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif peneliti bermaksud 

untuk menggambarkan tentang kegiatan Simpan Pinjam Perempuan pada Program 

Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat miskin. 

 

B. Fokus Penelitan 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang 

tidak relevan (Moleong, 2005). Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal 

yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian karena fokus 

penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data 

sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah 

yang menjadi tujuan penelitian.  

 

Dengan menggunakan model evaluasi sistem analisis atau sering disebut 

Management Evaluation Model. Setiap kegiatan mempunyai tujuan kegiatan, 

yaitu apa yang akan dicapai dengan dirancang dan dilaksanakan. Dalam kegiatan 
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sosial tujuan kegiatan adalah menciptakan perubahan sosial dengan melakukan 

intervensi sosial. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi sistem analisis yaitu: 

1. Evaluasi masukan (input evaluation). Yaitu mengevaluasi masukan rencana 

program terdahulu untuk dijadikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan 

dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis dan menilai kecukupan kuantitas 

dan kualitas masukan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Pada 

evaluasi masukan kegiatan SPP peneliti memfokuskan pada  prosedur 

pelaksanaan kegiatan SPP sebagai berikut: 

a. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan SPP 

b. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat 

2. Evaluasi proses (process evaluation). Evaluasi proses memfokuskan pada 

pelaksanaan kegiatan dan menyediakan informasi mengenai kemungkinan 

kegiatan diperbaiki. Evaluasi proses dalam penelitian ini memfokuskan pada 

pelaksanaan PNPM MP SPP berdasarkan ketentuan dasar dalam kegiatan 

Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP), yaitu; 

a. Kemudahan 

b. Pengembangan 

c. Akuntabilitas 

3. Evaluasi keluaran (output evaluation). Evaluasi keluaran mengukur  dan 

menilai keluaran daripada kegiatan, yaitu melihat tingkat keberhasilan 

kegiatan, apakah kegiatan sesuai dengan tujuan dari PNPM MP SPP, antara 

lain; 

a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun 

sosial dasar. 
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b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah 

tangga miskin. 

c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum 

perempuan. 

4. Evaluasi akibat (outcome evaluation). Evaluasi akibat mengukur apakah 

masyarakat yang mendapatkan layanan dari kegiatan berubah menjadi lebih 

baik. Pada evaluasi akibat peneliti menganalisis tentang pemberdayaan yaitu; 

a. Pemberdayaan Ekonomi 

b. Keberlanjuan Program 

(Wirawan, 2011:107-110) 

 

C.  Lokasi Penelitian 

Dalam penentuan lokasi, Moleong menyatakan cara terbaik yang ditempuh 

dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari 

kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu geografis dan 

praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam 

menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2005;128) 

 

 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) 

yaitu Unit Pengelola Kegiatan PNPM MP Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah, dikarenakan UPK merupakan lembaga yang mengurus terkait 

program pemerintah yaitu PNPM MP khususnya simpan pinjam perempuan. 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi 

penelitian dipilih karena Kecamatan Kalirejo ini merupakan salah satu kecamatan 

yang mendapatkan program pemerintah yaitu Program Nasional Pemberdayaan 
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Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Kecamatan Kalirejo adalah lokasi yang 

dianggap cukup berhasil dalam pelaksanaan PNPM MP karena memiliki progress 

yang cukup baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai agenda-agenda 

yang telah direncanakan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya 

maupun dalam kegiatan pembangunan fisik lingkungannya. 

 

 

Kegiatan simpan pinjam perempuan ini dinilai cukup berhasil dalam 

pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi audit pengembalian dana pinjaman. 

Evaluasi evaluasi audit pengembalian dana pinjaman merupakan bentuk evaluasi 

output yang selama ini dilakukan oleh pihak PNPM MP, akan tetapi evaluasi 

terhadap pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP belum pernah 

dilakukan oleh pelaksana program, karena program tidak memiliki instrumen 

untuk menilai pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP. Hal ini membuat 

peneliti ingin melakukan evaluasi secara lebih komprehensif untuk mengetahui 

keberhasilan pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Observasi  

Merupakan pengamatan dan pencatatan sistematik tentang gejala-gejala yang 

diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi langsung (direct observation) dan sebagai peneliti yang 

menempatkan diri sebagai pengamat (recognized outsider) sehingga interaksi 

peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Pengamatan digunakan 
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untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan 

terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, 

serta konteks dimana kegiatan itu terjadi dan berhubungan dengan fokus 

penelitian.  

 

Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana kegiatan para anggota atau 

petugas Unit Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan terkait 

pemberdayaan masyarakat yang berbasis ibu rumah tangga miskin serta 

masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan tersebut. Sumber ini merupakan 

sumber yang berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kegiatan SPP di 

Kecamatan Kalirejo. 

 

2. Wawancara Mendalam 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

(Moleong, 2005 : 150).  

Wawancara mendalam merupakan metode yang paling umum digunakan dalam 

teknik penelitian kualitatif, dimana pewawancara menanyakan pertanyaan 

dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya, dan kemudian 

menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan yang terkait. Pertanyaan 

pendalaman digunakan untuk mendalami tanggapan atas pertanyaan, 

meningkatkan kekayaan dari data yang diperoleh, dan memberi petunjuk pada 
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yang diwawancarai tentang tingkat tanggapan yang diinginkan. Wawancara 

mendalam ini dilakukan terhadap beberapa penduduk yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman mengenai proses pelaksanaan PNPM SPP di 

Kecamatan Kalirejo, dan kepada penduduk yang sedikit terlibat serta penduduk 

yang tidak terlibat dalam kegiatan Simpan Pinjam khusus kelompok 

Perempuan.  

 

Tujuan dari melakukan wawancara secara kualitatif adalah memahami 

pandangan dan pengalaman dari yang diwawancarai, oleh karena itu maka kita 

harus mampu menangkap lebih jauh mengenai apa yang dikatakan, apa yang 

mereka pikirkan, bagaimana mereka merasa, apa yang telah mereka lakukan, 

dan apa yang mereka ketahui. Data primer diperlukan sebagai data untuk 

memperoleh informasi yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung 

maupun wawancara kepada informan. Adapun jumlah informan yang 

diwawancara dalah sebagai berikut: 

Tabel 1: Nama-nama informan penelitian 

No Informan  Jabatan Tanggal Wawancara 

1 M. Basuki Sutopo Ketua UPK Kecamatan 

Kalirejo 

7 Mei 2013 

2 Suranti Ketua BPUPK Kecamatan 

Kalirejo 

8 Juli 2013 

3 Kholidah Kader SPP 8 Juli 2013 

4 Drs.Yuda Setiawan Camat Kalirejo 20 Agustus 2013 

5 Sandimin Kepala Kampung Kalirejo 22 Agustus 2013 

6 Saminah Ketua kelompok Mawar 

anggota SPP 

10 Mei 2013 
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7 Warsini Masyarakat penerima SPP 10 Mei 2013 

8 Nuraini Masyarakat  15 Agustus 2013 

9 Girah Masyarakat  15 Agustus 2013 

10 Nuraini Masyarakat 15 Agustus 2013 

11 Ana  Masyarakat 15 Agustus 2013 

12 Rohayati Masyarakat 15 Agustus 2013 

Sumber: Olah data peneliti tahun 2012 

 

3. Dokumentasi  

Merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama 

berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun 

statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan 

dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis untuk 

menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu mengenai 

pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Kalirejo. Sumber data ini merupakan 

bagian dokumen yang ada hubunganya dengan pelaksanaan kegiatan SPP di 

Kecamatan Kalirejo. Adapun data-data yang dapat dikumpulkan yaitu: 

 

Tabel 2. Dokumen program SPP 

No Jenis Dokumen Substansi 

1. Profil Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) PNPM MP 

Berisi visi dan misi UPK, dan data laporan 

keuangan kegiatan SPP. 

2. Monografi Kecamatan Kalirejo Berisi data tentang isian monografi 

Kecamatan Kalirejo, jumlah penduduk, 

batas wilayah, dan bidang bidang 

pemerintahan. 

3. Proposal pengajuan pinjaman 

kelompok mawar 

Berisi data tentang ketentuan dan syarat 

kelayakan penerima manfaat, daftar 

kelompok, tanggung renteng, dan 

pembukuan sederhana pengolahan dana 

SPP. 
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4. Petunjuk Teknis Operasional 

kegiatan SPP 

Berisi tentang petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan kegiatan SPP, Dasar Hukum, 

tujuan program, sasaran program, ketentuan 

dasar program, proses pengajuan proposal 

sampai dengan pencairan dana SPP. 

Sumber : Diolah peneliti tahun 2013 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah 

selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, 

mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini 

digunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh 

merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Maleong bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu: 

  

1) Reduksi Data (reduction data) 

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam 

uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting 

kemudian dicari tema atau polanya. Selanjutnya pada saat pengumpulan data 
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berlangsung diadakan tahap reduksi data, kemudian membuat ringkasan, 

mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo. Pada 

penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan diseleksi serta dirangkum, 

difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SPP 

Kecamatan Kalirejo. 

 

2) Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan 

dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  Pada penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk 

uraian, dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.  

 

3) Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi (pemeriksaan tentang 

kebenaran laporan) secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses 

pengumpulan data. Pada penelitian ini data dianalisis dan dicari pola, tema, 

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari 

dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara 

serta dokumentasi hasil penelitian. 
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F. Teknik  Keabsahan Data  

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.  

Menurut Moleong (2005:324) ada beberapa kriteria yang dapat dilihat pada teknik 

Keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu :     

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dan nonkualitatif.  Fungsi dari derajat kepercayaan : pertama, 

penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan 

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

ganda yang sedang diteliti.  Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan 

beberapa teknik pemeriksaan, yaitu : 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, 

karena peneliti dapat mempelajari kebudayaan, dapat menguji 

ketidakbenaran informasi yang diperkenankan oleh distorsi, baik dari 

sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subyek.  

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan untuk mengetahui apa dan 

bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Unit Pengelola 

Kegiatan PNPM MP SPP Kecamatan Kalirejo. 

b. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada 
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berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan 

metode yang berlainan.  Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga 

macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, 

metode, dan teori.  Triangulasi dapat dilakukannya dengan jalan : 

1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 

2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data; 

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan. 

 

Pada penelitian ini triangulasi dilakukan pengecekan dalam berbagai 

sumber  yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu pihak informan yang 

berasal dari elemen yang berbeda yakni, dari pihak pemerintah dan 

masyarakat. Untuk melakukan triangulasi, peneliti mewawancarai berbagai 

informa yang digambarkan seperti berikut ini: 

Tabel 3. Contoh tabel triangulasi 

No Informan  Wawancara Observasi 

1 M. Basuki 

Sutopo (Ketua 

UPK) 

Syarat untuk mendapatkan 

pinjaman dana SPP yaitu 

masyarakat mengajukan proposal 

dengan membuat kelompok 

minimal anggotanya lima orang, 

dan tidak menggunakan agunan 

jadi sangat mudah sekali untuk 

masyarakat mendapatkan 

pinjaman dari SPP. 

Dalam pengajuan 

proposal sudah ada 

prosedur yang dibuat 

oleh pihak pengelola 

yaitu UPK, sehingga 

masyarakat hanya 

mengisi data-data yang 

sudah ada dan 

menjelaskan alasan 

kagiatan SPP. 

 
2 Suranti  

(Ketua Badan 

Pengawas UPK) 

Syarat yang dibutuhkan untuk 

mengajukan pinjaman sangat 

mudah yaitu hanya dengan 

membuat kelompok minimal 5 

orang, fotokopi KTP, dan 

membuat proposal pengajuan 

pinjaman. 
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3 Warsini 

(Anggota 

Kelompok 

Mawar) 

Syarat untuk mendapatkan 

pinjaman dana SPP tidak sulit dan 

sangatlah mudah karena tidak 

menggunakan anggunan, hanya 

menggunakan fotokopi KTP,lalu 

membuat kelompok yang 

beranggotakan minimal lima 

orang dan membuat proposal dan 

bunganya pun sangat rendah 

hanya 1,5 persen. 

4 1. Nuraini 

(Masyarakat 

miskin) 

Persyaratan untuk mendapatkan 

dana SPP sebenarnya tidaklah 

sulit, hanya dengan menggunakan 

fotokopi KTP dan membuat 

proposal saja, namun saya tidak 

mengajukan proposal 

Sumber : Diolah peneliti tahun 2013 

 

c. Kecukupan refrensial 

Kecukupan refrensial yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-

catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan senagai refrensi dan 

patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

Kecukupan referensi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini untuk 

menguji kembali data yang ada. 

2. Keteralihan (transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara 

konteks pengirim dan penerima.  Keteralihan dilakukan seorang peneliti 

dengan mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks 

yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk 

menyediakan data deskriptif secukupnya. Keteralihan dilakukan dengan 

mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama 
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antara Unit Pengelola Kegiatan PNPM MP SPP dan masyarakat di 

Kecamatan Kalirejo yang terlibat langsung dalam program SPP. 

3. Kebergantungan (dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Uji 

kebergantungan dilakukan dengan memeriksa keseluruhan proses 

penelitian.  Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke 

lapangan, tetapi bisa memberikan data.  Peneliti seperti ini perlu diuji 

dependability-nya.  Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi 

datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Pada tahap ini 

penelitian didiskusikan dengan dosen pembimbing, secara bertahap 

mengenai konsep-konsep yang telah ditemukan di lapangan. Setelah 

penelitian dianggap benar diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan 

mengundang teman-teman sejawat, pembimbing serta pembahas dosen. 

4. Kepastian (confirmability)  

Uji kepastian hampir sama dengan uji kebergantungan, sehingga 

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.  Menguji kepastian 

berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan 

dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.  

Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga 

dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif. 

Hal yang dilakukan untuk menguji kepastian ini adalah dengan seminar 

tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing.  


