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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Yang Digunakan 

Metode berasal dari bahasa Yunani: methodos yang berarti cara atau jalan. Jadi 

metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai 

sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek 

sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan 

permasalahan ( P. Joko Subagyo, 2006:1). 

 

“Metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah penelitian” ( Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1995:66). 

 

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan maka untuk memperoleh data 

yang diperlukan sehingga data relevansinya dengan tujuan yang akan dicapai. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. 

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, 1993:63). 

 

“Metode deskritif adalah adalah suatu metode dalam penelitian status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas pristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 
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secaraa sitimatis, faktual dan akurat mengngenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang di selidiki” (NAZIR, 1985:63). 

 

Menurut Whitney dalam buku NAZIR yang berjudul “Metode Penelitian” metode 

deskriptif adalah pencarian fakta dengngan interprestasi yang tepat” (NAZIR,  

1985:63). Sedangkan “Metode deskriptif menurut Erna Widodo bertujuan untuk 

membantu peneliti melihat secara global pengelompokan jenis-jenis metode 

penelitian agar peneliti dapat menentukan cara mana yang paling tepat yang akan 

dipilih oleh calon peneliti dalam menjawab pertanyaan dari penelitiannya” (Erna 

Widodo, 2000:87). 

 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode deksriptif 

adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan 

dengan cara memaparkan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta. Adapun penggunaan metode deskriptif dalam penelitian 

ini adalah untuk memberi pemecahan masalah berupa gambaran terhadap fakta-

fakta yang didapat di lapangan terkait perubahan sosial masyarakat transmigran di 

Desa Tanjung Mas Makmur Kecamata Mesuji Timur Kabupaten  Mesuji tahun 

1995-2012. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Tanjung Mas Makmur Kecamatan 

Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Lokasi ini dipilih karena di Desa Tanjung Mas 

Makmur pusat pembangunan proyek Kota Terpadu Mandiri baik secara fisik 

mupun sarana. Selain itu pemilihan lokasi tersebut didasari pertimbangan bahwa 

Kota Terpadu Mandiri Mesuji merupakan generasi 1. Pembangunan Kota Terpadu 

Mandiri Mesuji di resmikan pada tahun 2006 yang merupakan awal program 
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pembangunan Kota Terpadu Mandiri, sehingga dapat dikatakan sebagai generasi 

yang dapat di gunakan sempel. Kota Terpadu Mandiri Mesuji juga sebagai 

wilayah binterland   yang mampu mendukung administratif Kabupaten Mesuji. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel Penelitian  

Menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari variabel mengandung beberapa 

gejala yang membedakannya satu dengan yang lain. Berikutnya di dalam setiap 

gejala dapat pula ditemui berbagai aspek atau unsur atau faktor, yang perlu 

diidentifikasi secara cermat (Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1995: 41).  

 

“Variabel dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau 

lebih” (Margono, 2004:133). 

Menurut Moh. Nazir dalam buku P. Joko Subagyo yang berjudul Metode 

Penelitian dalam Teori dan Praktek mengungkapkan bahwa: “Yang dimaksud 

dengan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. 

Konsep sendiri untuk menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang 

dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas”  

 (P. Joko Subagyo, 2006:95). 

 

 

Berdasarkan tiga pengertian di atas maka variabel adalah sesuatu yang menjadi 

pusat atau perhatian, yang memberikan pengngaruh dan memiliki nilai sehingga 

dapat berubah. Variabel dalam penelitian ini merupakan variable tunggal, yaitu 

perubahan sosial pada masyarakat transmigrasi Desa Tanjung Mas Makmur  

Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. 
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2. Definisi Operasional Variabel  

“Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel  

atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak 

atau variabel tersebut” (Muh. Nazir,Ph.D,   1985: 162). 

 

“Definisi Operasional variabel adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana 

caranya mengukur suatu variabel” (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 

1989:46). “Definisi Operasional yaitu definisi yang menunjukkan indikator- 

indikator sesuatu gejala sehingga memudahkan pengukuran” (Tatang M. Amirin, 

1995:63). “Definisi variabel operasional bukanlah definisi konsep yang diajukan 

para ahli, tetapi sudah merupakan definisi yang lebih operasional tentang variabel 

itu sendiri dan tentu saja bagaimana mengukur variabel itu” (Muhammad Idrus, 

2009: 81). 

 

Berdasarkan tiga pengertian konsep di atas definisi operasional variabel adalah 

definisi yang menunjukkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang telah 

ditentukan sehingga objek yang diteliti dapat diamati dengan jelas. Adapun 

definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah perubahan sosial yang 

meliputi unsur sistem mata pencaharian yang meliputi bidang pertanian dan pasar. 

Sistem pengetahuan yang meliputi pendidikan, bahasa Jawa dan kesenian pada 

masyarakat di Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten 

Mesuji tahun 1995-2012.  

 

D. Informan 

Dalam proses pengumpulan data yang akurat diperlukan informasi-informasi yang 

berhubungan dengan kajian penelitian, sehingga penulis memerlukan data dari 
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informan. Informan adalah orang yang dalam latar penelitian, yang dapat 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang suatu penelitian, seorang 

informan harus memiliki pengalaman tentang latar belakang penelitian (Moleong). 

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap 

budaya yang akan diteliti (Suwardi, 2006:119). Kriteria informan yang dipilih 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Orang yang memahami dan memiliki pengetahuan mengenai obyek yang 

akan diteliti, 

2. tokoh masyarakat yang memahami tentang perubahan sosial di Kampung 

Tanjung Mas Makmur, 

3. informan yang memiliki kesediaan waktu dan 

4. dapat dipercaya dan bertanggungjawab atas apa yang dikatakan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, data sangat dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian sangat 

memungkinkan pencapaian pemecahan masalah secara valid dan reliabel.  

Teknik-teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

a. Observasi 

“Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau 

gejala-gejala pada obyek penelitian” (Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 

1995:74). 



24 
 

“Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian” (Hadari Nawawi, 1993:100). 

Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono yang berjudul Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D mengemukakan bahwa: “Observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

perbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan” (Sugiyono, 2008:145). 

 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam buku P. Joko Subagyo yang 

berjudul Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek:” Observasi adalah 

pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena 

sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan” (P. 

Joko Subagyo, 2006: 63). 

 

Berdasarkan pengertian di atas teknik observasi merupakan tenik pengumpulan 

data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan pecatatan terhadap 

perilaku ataupun gejala yang tampak pada obyek yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai 

perubahan sosial budaya yang terjadi pada Masyarakat Transmigrasi di Desa 

Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur  Kabupaten  Mesuji tahun 1995-

20012. 

 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam 

proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang 

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: 

pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar 

pertanyaan, dan situasi wawancara (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 

1989:192). 

 

“Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. 
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Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, 

dan kegiatannya dilakukan secara lisan” (P. Joko Subagyo, 2006:39). 

Wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan 

tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Sebagai alat 

pengumpul data, wawancara dapat dipergunakan dalam tiga fungsi sebagai 

berikut :  

a. Wawancara sebagai alat primer atau alat utama. 

Wawancara dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data utama, 

apabila data yang akan diungkapkan tidak mungkin diperoleh 

dengan alat lain yang lebih baik. 

b.  Wawancara sebagai alat pelengkap 

Wawancara akan menjadi alat pelengkap apabila dipergunakan untuk 

mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh dari alat pengumpul 

data utama. 

c. Wawancara sebagai alat pengukur atau pembanding  

Data yang diperoleh melalui wawancara dipergunakan sebagai 

pengukur atau pembanding bagi data yang telah dihimpun melalui 

alat pengumpul data lain sebagai alat utama untuk memecahkan 

suatu masalah (Hadari Nawawi, 1993: 111). 

 

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil” (Sugiyono, 2008:137). 

 

Wawancara adalah mengngumpulkan data mengngenai sikap dan kelakuan 

,pengngalaman,cita-cita dan harapan manusia yang di ungkapkan responden atas 

pertanyaan peneliti(Jacob Vredenbreht,1978:85) 

 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan 

menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila 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 pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative 

jawabannya pun telah disiapkan. (Sugiyono, 2008:138).  
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Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 

2008:140) 

. 

Berdasarkan pengertian diatas metode wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data  untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan  baik terstruktur maupun tidak struktur kepada 

beberapa responden.  

 

C. Dokumentasi 

“Teknik dokumentasi adalah suatu yang memberi bukti atau bahan-bahan untuk 

membandingkan suatu keterangan atau informasi, penjelasan atau dokumentasi 

dalam naskah asli atau informasi tertulis” (Kamarudin, 1972:50). 

 

“Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-

dalil, atau buku-buku yang lain yang berkenaan dengan masalah-masalah 

penyelidikan” (Hadari Nawawi, 1991:133). 

 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

catatan-catatan (dokumen) dan foto-foto kegiatan yang ada kaitannya dengan 

masalah yang akan diteliti. Sedangkan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk 

mengetahui perubahan sosial masyarakat di Desa Tanjung Mas Makmur 

Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. 
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C. Teknik Analisis Data 

“Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah  

dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil baik dalam bentuk 

penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hepotesa” 

(Mohammad Hasyim, 1982:41). 

“Teknik analisis data adalah unsur yang paling penting dalam penelitian, karena 

melakukan analisis maka data tersebut menjadi bermakna dan berguna dalam 

memecahkan masalah dan dapat digunakan dalam menjawab hipotesis dan semua 

permasalahan penelitian” (Erna Widodo dan Mukhtar, 2000:96). 

Analisis data dalam suatu penelitian terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan sebagai berikut : 

 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar”  yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan 

Peneliti mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-

akibat, dan proposisi. Kesimpulan tersebut diverivikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, yakni yang merupakan validitasnya. 

(Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992:16). 

 

Untuk menjelaskan dan memahami permasalahan secara utuh tentang perubahan 

sosial pada masyarakat  transmigran akibat adanya proyek Kota Terpadu Mandiri 

di Kampung Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur kabupaten Mesuji. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif, 

yaitu dengan melihat dan menggambil data-data masyarakat Kampung Tanjung 

Mas Makmur mengenai perubahan sosial di Kampung Tanjung Mas Makmur  
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dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan teknologi. Teori perubahan yang 

digunakan adalah perubahan yang direncanakan. Sebelum data dianalisis terlebih 

dahulu data diseleksi dan diolah dengan cara menginterpretasikan atau 

menafsirkan hasil observasi. Pada penelitian ini data yang diolah kemudian 

dianalisis, dilanjutkan dengan menarik suatu kesimpulan induktif, yaitu cara 

berfikir didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil 

suatu kesimpulan secara umum dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang mudah 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

REFRENSI 

P. Joko Subagyo. 2006. Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek. Rineke 

Cipta. Jakarta. Halaman 1. 

Hadari Nawawi dan  Martini Hadari. 1995. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. 

Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Halaman 66. 

Hadari Nawawi. 1991. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada 

University Press. Yogyakarta. Halaman 63. 

Nazir. 1985. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 63. 

Erna Widodo. 2000. Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif. Avyrouz. 

Yogyakarta. Halaman 87. 

Hadari Nawawi dan  Martini Hadari. Op. Cit. Halaman 41. 

Margono. 2004. Metodelogi Penelitian Pendidikan.Rineka Cipta. Jakarta. Halamn 

133. 

P. Joko Subagyo, Op. Cit. Halaman 95. 

Nazir, Op. Cit. Halaman 162. 

Hadari Nawawi dan  Martini Hadari. Op. Cit. Halaman 74. 

Hadari Nawawi. Op. Cit. Halaman 100. 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. 

Bandung. Halaman 138. 

P. Joko Subagyo, Op. Cit. Halaman 63. 

Hadari Nawawi. Op. Cit. Halaman 111. 

Jacob Vredenbregt.1978.Metode Dan Teknik Penelitian Masayrakat 

.PT.Gramedia.Jakarta. Halaman 85. 

 

 

 

 

 



30 
 

Sugiyono, Op. Cit. Halaman 145. 

Ibid. Halaman 140. 

Hadari Nawawi. Op. Cit. Halaman 133. 

Hasyim, Mohammad. 1982. Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat. Bina 

Ilmu. Surabaya. 89 halaman. 

 

Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: 

Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Universitas Indonesia 

           (UI-Press). Jakarta. 491 halaman.  

 

 

 


