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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena 

ditinjau dari sudut cara dan taraf pembahasan masalahnya serta hasil yang akan 

dicapai. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah melukiskan realitas sosial 

yang kompleks sehingga relevansi Sosiologis atau Antropologis dapat tercapai. 

Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan memanfaatkan dan menciptakan 

konsep-konsep ilmiah, sekaligus juga berfungsi untuk mengklasifikasi gejala-

gejala sosial yang dipersoalkan (Vredenbregt, 1980).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena 

lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan 

(verstehen). Dalam penelitian ini diungkapkan gambaran tentang dampak 

perubahan sumberdaya manusia di wilayah pesisir yang melibatkan warga berusia 

> 60 tahun, dan telah berdomisili di Desa Pematang Pasir sejak awal pembukaan 

desa. Menurut Hadari Nawawi (1983) penelitian deskriptif terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya 

sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding). Kemudian 

hasil penelitian ini ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif 

tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.  
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Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yang 

dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Dalam rangka mendapatkan data 

kualitatif ini, maka peneliti telah melakukan pemahaman makna (verstehen). 

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa 

(interaksi dan  tingkah laku manusia dalam situasi tertentu) menurut perspektif 

peneliti sendiri (Usman dkk, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 

suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Artinya peneliti 

terlibat sepenuhnya dalam memahami proses perubahan yang dijadikan sebagai 

data penelitian secara intensif (Suryabrata, 2000). 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian sangat penting karena melalui fokus 

penelitian akan dapat membatasi studi yang akan diteliti. Tanpa adanya fokus 

penelitian, peneliti akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh 

di lapangan. Penetapan fokus penelitian berfungsi dalam memenuhi kriteria-

kriteria, inklusi-inklusi, atau masukan-masukannya, serta menjelaskan data yang 

diperoleh di lapangan. Menurut Milles Mattew B dan A. Michael Huberman 

(1992) dengan adanya fokus penelitian, akan menghindari pengumpulan data yang 

serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah. 

Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah dampak perubahan sumberdaya 

manusia terhadap potensi alam di wilayah pesisir Desa Pematang Pasir, 

Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Fokus pengamatannya juga 

dikelompokkan menjadi 4 (empat) periode, yaitu per sepuluh tahun: 1973-1982 
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(Periode 1), 1983-1992 (Periode 2), 1993-2002 (Periode 3), 2003-sekarang 

(Periode 4). Oleh karena hal tersebut, pada masing-masing fokus penelitian 

dijabarkan berdasarkan pembagian periode tersebut, dan penelitian ini akan 

difokuskan pada: 

1. Perubahan Sumberdaya Manusia 

a. Perubahan Kuantitas 

 Perkembangan Jumlah Penduduk 

 Penyebab Pertambahan Penduduk 

b. Perubahan Kualitas 

 Perkembangan Tingkat Pendidikan 

 Perkembangan Fasilitas Pendidikan 

 Perkembangan Pengetahuan dan Wawasan 

 Perkembangan Tingkat Kesehatan 

 Perkembangan Fasilitas Kesehatan 

2. Dampak pada Potensi Alam di Wilayah Pesisir 

a. Air tawar 

 Dampak terhadap Kondisi Air Tawar 

 Perkembangan Cara Memperoleh Air Tawar 

b. Mangrove 

 Dampak terhadap Kondisi Mangrove 

 Perkembangan Cara Pemanfaatan Mangrove 

 Perkembangan Cara Perlindungan Mangrove 
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c. Sawah 

 Dampak terhadap Kondisi Sawah 

 Perkembangan Hasil Panen 

 Perkembangan Cara Pengelolaan Sawah 

 Perkembangan Cara Perlindungan Sawah 

d. Tambak 

 Dampak terhadap Kondisi Tambak 

 Perkembangan Hasil Budidaya Udang dan Bandeng 

 Perkembangan Cara Pengelolaan Tambak 

 Perkembangan Cara Perlindungan Tambak 

 

C. Penentuan Informan 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, artinya sampel yang bertujuan. Penyampelan digunakan 

dengan menyesuaikan gagasan, asumsi, sasaran, tujuan, dan manfaat yang hendak 

dicapai oleh peneliti. Penyampelan semacam ini tergolong non probabilitas. Hal 

ini memang mengandung sedikit kelemahan, karena subyektivitas peneliti tentu 

masuk di dalamnya. Peneliti dapat mengambil sampel sesuai “kehendaknya”, 

yang kadang-kadang asal mudah dijangkau. Oleh karena itu, pertimbangan teman 

sejawat atau pembimbing amat diperlukan dalam penyampelan semacam ini 

(Endraswara, 2006). Kedudukan informan sangat sentral dalam penelitian 

kualitatif, maka pemilihannya menjadi sangat penting. Berdasarkan rincian 

tinjauan pustaka yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka kriteria yang 

digunakan untuk memilih informan penelitan ini adalah: 
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1. Mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai masalah yang sedang 

diteliti. 

2. Informan telah berdomisili di desa tempat penelitian dari 10 tahun pertama 

pembukaan desa. 

3. Informan merupakan warga yang memahami proses perubahan sumberdaya 

manusia sejak tahun 1973 sampai sekarang.  

 

D. Lokasi Penelitian 

Kecamatan Ketapang memiliki beberapa desa yang berada di sekitar wilayah 

pesisir, salah satunya yaitu Desa Pematang Pasir. Awal pembukaan lahan dan 

masuknya penduduk ke desa ini adalah tahun 1973 dan belum menjadi desa 

definitif karena pertumbuhan dan kualitas penduduknya belum begitu baik. Desa 

Pematang Pasir mulai menjadi desa definitif sejak tahun 1993, yaitu melalui 

proses yang panjang. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Desa Pematang Pasir, Kecamatan 

Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Pematang Pasir awalnya memiliki 5 

dusun yaitu Purwosari, Rejosari I, Rejosari II, Sidomukti I, dan Sidomukti II, 

tetapi pada tanggal 22 Maret 2013, Dusun Sidomukti 1 dan 2 memisahkan diri dan 

membentuk desa sendiri. Informasi ini didapat dari wawancara dengan aparatur 

desa dan data kelurahan yang dirangkum dalam profil desa. Penentuan lokasi 

penelitian berdasarkan berbagai pertimbangan sebagai berikut:  
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Pertama, karena Desa Pematang Pasir memiliki permasalahan yang kompleks 

mengenai sumberdaya manusianya, sehingga diperlukan kajian ilmiah untuk 

menemukan titik permasalahan yang terdapat di Desa Pematang Pasir. 

Kedua, berdasarkan permasalahan yang kompleks pada sumberdaya manusia di 

Desa Pematang Pasir, sehingga perlu dilakukan penanganan secepat mungkin. Hal 

tersebut dikarenakan, apabila tidak segera dikaji secara ilmiah, maka 

permasalahannya akan semakin menghkawatirkan dan dapat berdampak buruk 

bagi potensi alam di wilayah pesisir, diantaranya air tawar, mangrove, sawah dan 

tambak. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada pelaksanaan penelitian ini ada beberapa cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Cara pengumpul data yang satu dan yang lainnya berfungsi 

saling melengkapi data yang dibutuhkan. Secara garis besar cara pengumpul data 

tersebut adalah wawancara mendalam, menggunakan dokumentasi yang berupa 

media cetak dan elektronik (internet), buku refrensi, dokumen desa, pengamatan 

secara langsung atau diskusi dengan beberapa aparatur desa. Secara jelas teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data mengenai 

dampak perubahan sumberdaya manusia di wilayah pesisir Desa Pematang 

Pasir. Cannel dan Khan (dalam Bruce A. Chadwick, dkk., 1991) 

mendefinisikan wawancara sebagai “percakapan dua orang yang dimulai 
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oleh pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang 

sesuai dengan penelitian, dan dipusatkan olehnya pada isi yang 

dititikberatkan pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi, dan penjelasan 

sistematik mengenai penelitian tersebut.  

Fungsi cara pengumpul data interview dalam penelitian ini adalah sebagai 

cara primer atau cara utama. Penggunaan lembar kuesioner sulit untuk 

dilakukan karena warga yang dapat memberi informasi mengenai 

perubahan-perubahan yang terjadi di Desa Pematang Pasir sejak awal 

pembukaan desa sudah sangat minim, sehingga hal tersebut dapat 

menimbulkan rendahnya tingkat keakuratan data. Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan menggali informasi secara mendalam 

kepada beberapa informan. Berikut adalah pendapat Banney dan Hughes 

(dalam Bruce A. Chadwick., dkk 1991) tentang wawancara: 

Wawancara dianggap sepadan dengan metodologi sosial: sosiologi telah menjadi 

ilmu wawancara…Beberapa cabang kajian sosial dibedakan satu sama lain bukan 

oleh logika melainkan oleh kecendrungannya terhadap jenis data dan instrument 

tertentu dalam penggaliannya…Sosiologi telah menjadi pengkaji insan yang hidup. 

Tentu saja beberapa sosiolog masih mengkaji dokumen. Beberapa lainnya 

mengamati masyarakat secara langsung, sedangkan lainnya lagi melakukan 

percobaan terhadap mereka dan mengamatinya secara tidak langsung melalui studi 

kepustakaan. Walaupun demikian, secara luas sosiolog dari negara-negara lain, telah 

menjadi pewawancara merupakan alatnya, dan karya-karyanya membawa capnya. 

 

 

Artinya wawancara hanya sebagai cara mendapatkan data, sehingga seiring 

perkembangan ilmu pengetahuan, sosiolog telah menggunakan cara 

pengumpulan data yang lain (kuesioner) dan bahkan menggabungkan 

keduanya (wawancara dan kuesioner). Wawancara mendalam dilakukan 

dengan menggunakan pedoman wawancara, hal ini dimaksudkan agar 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terarah tanpa mengurangi kebebasan 
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dalam mengembangkan pertanyaan serta suasana dapat tetap terjaga agar 

lebih dialogis dan informal. Akan tetapi, meskipun terdapat pedoman 

wawancara, instrument utama dalam penelitian ini tetap peneliti sendiri. 

Proses wawancara mendalam dalam rangka mendapatkan data dilakukan 

kepada 5 (lima) orang informan yang usianya lebih dari 60 tahun dan 

merupakan warga Pematang Pasir yang telah tinggal di desa ini sejak 10 

tahun pertama pembukaan desa. Kemudian data yang berkaitan dengan 

dampak perubahan sumberdaya manusia di wilayah pesisir dicari 

kebenarannya, dengan mewawancarai aparatur desa, karena penduduk yang 

usianya kurang dari 60 tahun kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengenai perubahan yang terjadi di lingkungan Desa Pematang Pasir sejak 

tahun 1973, sedangkan penduduk yang usianya lebih dari 70 tahun cukup 

sulit untuk mengingat dan menjawab pertanyaan. Oleh karena itu, 

wawancara yang dilakukan lebih terfokus pada warga yang usianya 60-70 

tahun dan juga aparatur desa. 

2. Observasi 

Observasi ialah 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 kesahihannya 

(validitas). Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.  
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Ada dua indra yanga sangat vital di dalam melakukan pengamatan, yaitu 

mata dan telinga. Dalam melakukan pengamatan, mata lebih dominan 

dibandingkan dengan telinga. Mata mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu 

mudah letih, sehingga perlu melakukan hal-hal berikut untuk mengatasinya: 

a. Menggunakan kesempatan yang lebih banyak untuk melihat data-data. 

b. Menggunakan orang lain untuk turut sebagai pengamat (observers). 

c. Mengambil data-data sejenis lebih banyak. 

Sedangkan untuk mengatasi kelemahan yang bersifat psikologis adalah: 

a. Meningkatkan daya penyesuaian (adaptasi). 

b. Membiasakan diri. 

c. Rasa ingin tahu. 

d. Mengurangi prasangka. 

e. Memiliki proyeksi. 

Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan 

sebelumnya. Namun, manusia mempunyai sifat pelupa. Untuk mengatasi hal 

tersebut, maka diperlukan catatan-catatan (check list); alat-alat elektronik, 

seperti tustel, video, tape recorder, dan sebagainya.  

Jenis teknik observasi yang dipilih oleh peneliti adalah observasi partisipasi, 

diantaranya pasif, moderat, aktif, dan lengkap. Akan tetapi, yang digunakan 

oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. 

Observasi partisipasi pasif ialah observasi yang dilakukan dengan cara 

mengamati tanpa terlibat aktif dalam aktivitas informan (Soegiyono, 2008). 



50 
 

3. Dokumen  

Dalam penelitian ini menggunakan dokumen untuk memperoleh data 

sekunder. Dokumen yang digunakan diantaranya adalah: foto-foto dan profil 

desa. Data yang diambil dalam dokumen tersebut dilakukan dengan cara 

dikutip secara langsung dan tidak langsung.  

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, yaitu hasil dari wawancara mendalam (indepth interview), 

maka selanjutnya adalah melakukan analisis data, teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil 

penelitian dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti 

(Nawawi dkk., 1992).  

Analisis data dilakukan dengan cara menuangkan data yang dikumpulkan ke 

dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data adalah untuk 

mengungkapkan: 

1. Data apa yang masih perlu dicari. 

2. Hipotesis apa yang perlu diuji. 

3. Pertanyaan apa yang perlu dijawab. 

4. Metode apa yang digunakan untuk mendapatkan data baru. 

5. Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki (Usman, 2004). 

 



51 
 

Dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis sehingga poin 2 tidak 

dipergunakan dalam penelitian ini.  

Dalam menganalisis data, harus melalui 3 tahap sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul dan semakin banyak maka harus segera direduksi, 

untuk menghindari penumpukan data. Peneliti harus menganalisis data sejak 

dimulainya penelitian. Proses reduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok 

yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti selalu mencatat 

hasil wawancara maupun pengamatan secara langsung ke dalam buku harian 

penelitian. Peneliti melakukan pekerjaan ini setiap malam ketika tidak lagi 

berinteraksi dengan informan. Data-data yang telah direduksi memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah 

peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data juga 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan 

cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi (Miles, dkk., 1992). 

2. Display Data 

Display data dalam penelitian ini adalah menyajikan data dalam bentuk 

matrik naratif dan table. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data 

dan tidak terbenam dengan setumpuk data. Dalam display data ini sangat 
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membutuhkan kemampuan interpretatif yang baik pada peneliti sehingga 

dapat menyajikan data secara lebih baik. 

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi 

Data yang didapat kemudian diambil kesimpulan, dan memang pada 

mulanya kesimpulan itu kabur, tetapi lama kelamaan akan semakin jelas 

karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi 

dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. 

4. Kredibilitas/derajat Kepercayaan 

Kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep 

informan. Agar kredibilitas terpenuhi, maka harus dilakukan hal sebagai 

berikut: 

a. Waktu yang digunakan dalam penelitian harus cukup lama. 

 

b. Pengamatan yang terus-menerus. 

 

c. Mengadakan triangulasi yaitu, memeriksakan kebenaran data yang telah 

diperoleh kapada pihak lain yang dapat dipercaya, dalam hal ini aparatur 

Desa Pematang Pasir. 

 

d. Mendiskusikannya dengan teman seprofesi (seminar). 

 

e. Menggunakan alat bantu dalam mengumpulkan data. Alat bantu yang 

peneliti gunakan adalah Recorder (MP4) dan Camera. Alat bantu ini 
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peneliti gunakan tanpa sepengetahuan informan, sehingga informan 

bebas bercerita tanpa ada rasa takut atau khawatir. 

f. Menggunakan member chek, yaitu memeriksa kembali data informan 

dengan mengadakan pertanyaan ulang (Usman, dkk., 2004).  

 

G. Hambatan-Hambatan Dalam Penelitian 

Peneliti menghadapi hambatan internal dan eksternal pada proses penelitian. 

Hambatan secara internal yaitu: 

1. Lokasi penelitian yang berjarak ± 110 KM dari tempat tinggal peneliti. 

Selain itu juga tidak ada kerabat dan teman sehingga peneliti harus 

melakukan strategi agar bisa diterima oleh masyarakat dan aparatur desa 

untuk melakukan penelitian, hingga pada akhirnya peneliti dapat bermalam 

di lokasi penelitian. Karena jarak tempuh lokasi penelitian cukup jauh maka 

biaya operasional penelitian yang dikeluarkan juga cukup besar. Akan tetapi 

hambatan internal ini tidak sulit diatasi karena penelitian ini dilaksanakan 

atas dasar semangat Vokasional yang dijelaskan oleh Gert dan Mills (1972) 

bahwa: 

“Peneliti memahami makna vokasional berdasarkan kutipan dari Gunawan Wiradi 

(2000) dan disunting oleh Noer Fauzi, yaitu “dengan profesionalisme, semua sikap 

dan perbuatan selau didasarkan atas perhitungan untung rugi. Karena itu, Money 

Politics adalah wajar, dan tidak akan mungkin diberantas selama kita mendewakan 

semangat profesionalisme. Sebaliknya seorang yang dilandasi semangat vokasional 

akan bersikap, berpikir, berbuat, dan bertindak berdasarkan panggilan jiwa. Disini 

yang dibicarakan bukan uang tetapi hati nurani, seorang vokasional tidak bisa dibeli, 

walaupun sadar bahwa uang memegang peran penting dan menentukan. Sebaliknya 

seorang professional selalu dapat dibeli”.  

2. Bertepatan dengan waktu penelitian yang dilakukan di Desa Pematang Pasir 

merupakan saat musim penghujan, dan warganya sedang terserang wabah 
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penyakit demam berdarah. Hal ini menjadi hambatan bagi peneliti untuk 

lama-lama bermalam di tempat penelitian karena khawatir dengan kondisi 

kesehatan peneliti. 

Ada beberapa hambatan eksternal yang peneliti hadapi pada proses 

penelitian yaitu: 

1. Masyarakat di lokasi penelitian yang menjadi target pada penelitian 

sangatlah minim, yaitu warga yang usianya > 60, tinggal di Desa Pematang 

Pasir sejak 10 tahun pertama pembukaan desa, dan masih bisa untuk 

diwawancarai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya warga yang pindah ke 

daerah asal atau melakukan transmigrasi ke daerah lain. Hambatan ini yang 

menyebabkan informasi yang tadinya ingin disajikan dalam data kuantitatif 

tidak bisa diaplikasikan. 

2. Sulitnya melakukan komunikasi yang baik dengan informan yang sudah 

lansia, sehingga wawancara yang dilakukan harus disetting dengan lebih 

santai tetapi tetap fokus agar informasi yang diperoleh tidak simpang-siur 

dari tujuan yang ingin diperoleh. 

3. Desa Pematang Pasir tidak memiliki data kependudukan yang lengkap. Hal 

tersebut disebabkan oleh pemekaran yang terjadi, baik di lingkungan 

kecamatan maupun di lingkungan desa, sehingga data kependudukannya 

tidak memiliki keakuratan. Oleh karena itu, peneliti hanya dapat 

menggunakan data terakhir, yaitu profil desa. 

 


