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III.METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Definisi metode deskriptif 

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, 

lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya.(Hadari Nawawi,1991 ;63). 

Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

membuat pencandraan(deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian, 

dalam arti ini penelitian desriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara 

deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, 

mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. 

(Sumadi Suryabrata, 2012 ;76). 

Berdasarkan definisi diatas maka metode deskriptif adalah suatu cara yang 

digunakan untuk melakukan penelitian secara ilmiah yang ditunjukan kepada 

pemecahan masalah yang ada dengan menggunakan suatu pendeskripsian atau 

penuturan dengan menafsirkan data yang ada. 
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Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan masalah yang disajikan pokok pembahasan 

2. Menentukan ruang lingkup penelitian 

3. Mengumpulkan data 

4. Pengolahan data berdasarkan data-data yang terkumpul 

5. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul 

6. Menyusun laporan hasil penelitian secara tertulis 

B.Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimakud dengan variabel adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi inti perhatian suatu penelitian. (Suharsimi 

Arikunto, 1989 ; 91) 

Jadi dapat disimpulkan variabel adalah sesuatu yang menjadi objek atau inti 

perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel 

tunggal yaitu perubahan sosial masyarakat transmigrasi di desa Candra Kencana. 

C. Data Informan 

Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive sampling,  

yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria 

atau pertimbangan tertentu. 

Narasumber yang dipilih berdasarkan criteria-kriteria tertentu karena itu maka 

perlu dipilih orang yang benar benar mengetahui objek yang akan diteliti. 

Menurut Moelong informan adalah orang yang mempunyai banyak pengetahuan 
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tentang latar penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar belakang penelitian (Moloeng, 1998: 90).  

Syarat-syarat seorang informan adalah jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, 

suka berbicara, tidak termasu pada salah satu kelompok yang bertikai dalam latar 

belakang penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang 

terjadi. 

Informan yang dipilih berdasarkan criteria-kriteria tertentu. Kriteria informan 

pada penelitian ini adalah : 

1. Tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Kepala Dusun Desa Candra 

Kencana, orang yang dianggap memahami secara mendalam bagaimana 

perubahan sosial pada masyarakat desa Candra Kencana tahun 1973-2014. 

2. Informan memiliki ketersediaan dan waktu yang cukup. 

3. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya. 

4. Orang yang memahami objek yang diteliti. 

D.Sumber Data  

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian.Sumber 

data berasal dari mana saja, baik itu sumber tertulis maupun sumber lisan. 

Menurut Suharsimi Arikunto: 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang 

yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik 

observasi, maka sumber datanya bias berupa benda, gerak, atau proses 

sesuatu (Suharsimi Arikunto, 1986: 102) 
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Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data 

lkualitatif maka peneliti memerlukan sumber data yang berasal dari informasi 

individu manusia yang disebut dengan informan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

H. B. Sutopo bahwa: 

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia 

(narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki 

informasi. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama. Oleh 

karena itu, narasuber bukan hanya memberikan tanggapan pada apa yang 

diminta oleh peneliti, tetapi ia bias lebih memilih arah dan selera dalam 

menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data 

yang berupa manusia di dalam pene;litian kualitatif lebih tepat disebut 

informan daripada sebagai responden. (H. B. Sutopo, 2006: 57) 

Dengan demikian, peneliti merujuk pada pendapat Abdurrahmat Fathoni yang 

menyatakan bahwa: 

Responden adalah sumber data primer, data tentang dirinya sendiri sebagai 

objek sasaran penelitian, sedangkan informan adalah sumber data 

sekunder, data tentang pihak lain, tentang responden. Oleh sebab itu, 

informan hendaknya dipilih dari orang yang banyak mengetahui atau 

mengenal keadaan responden (Abdurrahmat Fahtoni, 2006: 105) 

E.Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain : 

a.Teknik Wawancara 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, maka 

penulis menggunakan teknik wawancara. 

Menurut Koentjaraningrat teknik wawancara atau interview adalah cara yang 

diepergunakan jika seseorang memiliki tujuan suatu tugas tertentu, mencoba 

mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari serang responden, 
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dengan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan orang itu.(Koentjaraningrat, 

1977; 162). 

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan data penelitian yang 

berupa jawaban pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh peneliti, yaitu untuk 

mengetahui aktifitas dalam perubahan sosial di desa Candra Kencana. 

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur. Dalam 

melakukan wawancara ini penulis menggunakan daftar pertanyaan sebagai 

pedoman yang telah disusun sebelumnya yang bersifat terbuka dan berisikan hal-

hal yang pokok, dimana untuk selanjutnya dapat dikembangkan pada saat 

wawancara berlangsung. 

c.Teknik Observasi  

Untuk memperoleh data yang tidak tertulis, maka penulis melakukan pengamatan 

langsung di lokasi penelitian, dengan menggunakan teknik observasi. 

Joko Subagyo mengungkapkan observasi adalah : 

Observasi pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai 

fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan.(Joko Subagyo, 2006; 63). 

Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar,  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti.Observasi menjadi salah satu teknik 

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan 

dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas), 

dan kesasiohannya (validitasnya) (Husaini Usman dan Purnomo Setiady 

Akbar, 2009: 52). 
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Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai perubahan sosial 

masyarakat transmigrasi di desa Candra Kencana kecamatan Tulang Bawang 

Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. 

d.Terknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yakni pengambilan data dari informan, buku-buku, 

dokumen-dokumen dan foto-foto yang bersangkuntan dengan masalah 

yangditeliti. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, genda dan sebagainya.(Suharismi Arikunto, 2002; 236) 

Untuk memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian ini berupa 

monografi desa yaitu tentang jumlah penduduk, jumlah keluarga, dan lain-lain 

yang berhubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik 

dokumentasi. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari kantor kepala 

Desa Candra Kencana dan dinas tenaga kerja dan tranmigrasi Lampung. 

e.Teknik Kepustakaan  

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, maka 

penulis menggunakan teknik kepustakaan atau studi literatur. 

Menurut Koentjaraningrat, teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data 

dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang 

perpustakaan , seperti buku-buku, koran, majalah, naskah dan sebagainya yang 

relevan dengan penelitian. (Koentjaraningrat, 1983 ; 81) 
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Dengan teknik kepustakaan ini peneliti berusaha memperoleh dan menelaah buku-

buku yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. 

F.Teknik Analisis Data 

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisa data,  

mendeskripsikan, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisa data 

inimenggunakan teknik analisa data kualitatif, karena berupa keterangan-

keterangan. 

Muhammad Ali berpendapat bahwa analisis kualitatif yakni menggunakan proses 

berfikir induktif, untuk menjadi hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban 

sementara terhadap masalah yang diteliti. Induktif dalam hal ini dibuat bertolak 

dari berbagai fakta teridentifikasi munculnya maupun tidak. (Muhammad Ali, 

1985 ; 155) 

Pada dasarnya proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan 

pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan melalui beberapa tahap.Dalam 

kaitanya dengan analisis data kualitatif, langkah-langkah yang ditempuh penulis 

sesuai dengan pendapat H. B. Sutopo yaitu reduksi data, sajian data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi (2006: 114-116), penjelasannya sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis 

informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung 
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terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data sudah dilangsungkan sejak 

peneliti mengambil keputusan, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan 

penelitian yang menekankan pada fokus tertentu tentang kerangka kerja 

konseptual dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan 

digunakan karena teknik pengumpulan data tergantung pada jenis data yang akan 

digali dan jenis data ini sudah terarah dan ditentukan oleh beragam pertanyaan 

yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. 

2. Sajian Data 

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 

narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan peneliti dapat menarik 

kesimpulan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat 

dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat yang disusun 

secara logis dan sistematis sehingga bila dibaca akan bias mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah data-data telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan 

secara utuh, setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang sudah diuji 

kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya, sehingga akan diperoleh suatu 

kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 


