
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis 

penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan 

apa adanya. Data yang digunakan dalam jenis penelitian ini merupakan data-data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian 

laporan. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 

2013:11). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek 
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penelitian, sedangkan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

bermaksud untuk melihat, mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis 

fenomena tertentu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian ini diharapkan 

dapat mengungkapkan peristiwa nyata yang terjadi di lapangan melalui proses 

wawancara, observasi, maupun dokumentasi sesuai dengan data dan fakta yang 

diperoleh terkait dengan peran kepemimpinan dalam pembangunan masyarakat di 

Desa Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. 

 

B. Fokus Penelitian 

Suatu penelitian perlu adanya pembatasan masalah yang diangkat.Selain itu, perlu 

juga menyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih terarah 

dan dapat memperoleh gambaran yang jelas kapan penelitian tersebut dianggap 

telah selesai. Menurut (Moleong, 2013:93) fokus penelitian dimaksudkan untuk 

membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna untuk memilih 

data yang relevan dan data yang tidak relevan. Hal yang harus diperhatikan dalam 

penelitian kualitatif 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. 

Fokus pada penelitian ini mencakup beberapa hal berikut: 

1. Peran kepemimpinan dalam Pembangunan masyarakat di Desa Banjar Ratu, 

Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi 

indikator pimpinan selaku penentu arah, pimpinan sebagai wakil dan juru 

bicara organisasi, pimpinan sebagai komunikator yang efektif, pimpinan 
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sebagai mediator, dan pimpinan selaku integrator. Maka indikator peran 

kepemimpinan untuk melihat kualitas  peran seorang pemimpin seperti yang 

diungkapkan oleh (Siagian, 2010:47) yaitu: 

 

a) Pimpinan selaku penentu arah. 

Dengan melihat kepala desa bagai mana menentukan arah kebijakan dalam 

pembangunan di desa dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

b) Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. 

Dengan melihat Kepala desa berperan menjadi wakil dan juru bicara 

organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. 

c) Pimpinan sebagai komunikator yang efektif 

Dengan melihat Kepala desa sebagai komunikator mengemban 

tanggungjawab sebagai penerjemahan pesan dari pemerintah di atasnya 

sehingga masyarakat awam dapat mengerti dengan mudah, dan 

penyampaian informasi baru yang penting. 

d) Pemimpin sebagai mediator 

Harus mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi dimasyarakat, dan 

menjadi sarana membangun komunikasi yang terhambat diantara warga 

tersebut. 
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e) Pemimpin selaku integrator 

Kesuksesan kepala desa apabila mampu menginteraksikan atau menyatukan 

segala unsur, golongan, atau kelompok dalam organisasi yang dipimpinya 

demi tercapainya tujuan organisasi. 

2. Faktor yang menghambat kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan 

Desa Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. 

a) Faktor internal 

b) Faktor eksternal 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau  pristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

obyek yang teliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat, 

dalam penentuan lokasi penelitian Moleong menyatakan bahwa  cara yang terbaik 

di tempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki 

lapangan untuk mencari kesesuaaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Sementara itu, keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga 

menjadi pertimbangan dalam lokasi penelitian (Moleong, 2013:86).   

Dalam penelitian ini, penulis menentukan lokasi penelitian secara disengaja. Saat 

ini di Desa Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung 

Tengah, karena Peran kepemimpinan Kepala Desa disini tidak tampak dari segi 

pembangunan masyarakat. Subyek yang diteliti adalah Pengerasan jalan sepanjang 

1 KM di dusun 2 dan 3 sampai perbatasan Desa Banjar Ratu, pembangunan 

gorong-gorong dari semua dusun 1 sampai 5, dan pembangunan sumur bor di 
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semua dusun yang ada di Desa Banjar Ratu. Dengan alasan tersebut serta dengan 

mempertimbangkan aspek keterbatasan biaya, waktu dan tenaga maka penulis 

menetapkan Desa Banjar Ratu sebagai lokasi penelitian. 

D. Informan penelitian 

Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria 

ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap 

kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Snow Ball Technique adalah cara 

penentuan informan dari satu informan ke informan lainnya yang dilakukan pada 

saat penelitian dilaksanakan, hingga dicapai sejumlah informan yang dianggap 

telah merepresentasikan berbagai informasi yang diperlukan. Ini umumnya 

digunakan bila peneliti tidak mengetahui dengan pasti orang-orang yang layak 

untuk menjadi sumber. Tidak ada daftar nama yang bisa jadi rujukan. Salah satu 

cara yang bisa digunakan adalah dengan meminta rekomendasi dari seseorang. 

Dari seorang informan, jumlah sumber data dapat berlipat ganda jumlahnya. 

Seperti bola salju yang menggelinding. Dalam penelitian ini, kelompok sasaran 

merupakan informan kunci untuk memperoleh data. Adapun pihak- pihak yang 

menjadi informan dalam penelitian antara lain: 
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Tabel 1.3 Informan dalam penelitian ini. 

NO. NAMA JABATAN TANGGAL 

WAWANCARA 

1. Tobrani Kepala Desa 16 November 2014 

2. Suratno  Kepala Dusun 17 November 2014 

3. Ketut Mentik Tokoh Masyarakat 18 November 2014 

4. Ponijan, Rasdi, Sukir, 

Supar, Made, Saipul, 

Duladi. 

Masyarakat Desa Banjar 

Ratu 

18-29 November 2014 

 

 

E. Proses dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data, terdapat tiga kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu: Proses memasuki lokasi penelitian (getting in), ketika berada di 

lokasi penelitian (getting along), dan tahap pengumpulan data (logging the data). 

Tahap-tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Proses memasuki lapangan (getting in) 

Untuk memasuki lokasi penelitian, hal yang pertama dilakukan peneliti 

adalah membuat surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

UNILA sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian. Surat pengantar 

tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Banjar Ratu Kecamatan Way 

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. 
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2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (getting along) 

Dalam tahap ini peneliti berusaha untuk meleburkan diri dengan subyek 

penelitian, serta berusaha untuk mencari dan mendapatkan informasi yang 

lengkap dan mengambil inti dari informasi yang diterima serta dari 

fenomena yang diamati. 

3. Pengumpulan Data (logging data) 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang terpilih untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti. Jawaban-jawaban dari informan 

tersebut kemudian dicatat oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepada informan berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat 

sebelumnya oleh peneliti. 

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Banjar Ratu, 

Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat desa Banjar Ratu yang 

merasakan sendiri manfaat pembangunan yang sudah dibuat oleh Kepala Desa. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mencari data yang 

berkaitan dengan penelitian tentang peran kepemimpinan dalam pembangunan 

masyarakat desa. 
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Tabel 2.3 Daftar-dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

NO DOKUMEN SUBTANSI 

1. Undang-Undang Tentang 

Pemerintah Daerah Nomor 

32 Tahun 2004  

Memberi gambaran mengenai 

menyelenggarakan pemerintahan, 

wilayah kesatuan RI di bagi dalam 

daerah-daerah otonom  

2. Undang-Undang Nomer 6 

Tahun 2014 tentang Desa 

Memberi gambaran tentang tugas dan 

fungsi kepala desa 

3. Tabulasi data monografi 

Desa Banjar Ratu 

Memberikan gamaran umum tentang luas 

wilayah , dan sejarah Desa Banjar Ratu 

Sumber: Fokusmedia. Tabulasi data monografi Desa Banjar Ratu. Dan  

diolah oleh peneliti. 

 

3. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti berinteraksi 

langsung terhadap situasi sosial dengan subjek penelitian. Peneliti melakukan 

observasi dengan melihat langsung kondisi sebenarnya di lapangan. Salah satu hal 

yang diamati adalah peran Kepala Desa dalam pembangunan masyarakat desa 

serta kondisi jalan, pembangunan gorong- gorong, dan melihat langsung tingkah 

laku masyarakat Desa Banjar Ratu.  

F. Teknik Analisis Data 

Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan 

dengan Peran Kepemimpinan Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Banjar 

Ratu. Setelah data terkumpul kemudian hal yang dilakukan adalah menganalisis 

data. Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2013:248). Upaya yang 

dilakukan dengan jalan berkerja dengan data,mengorganisasikan data, memilah-
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milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,  menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 

Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci Laporan 

lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-

hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. 

Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Laporan atau data dilapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan 

terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk 

ringkasan. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk 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 diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya. Akan 
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tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah 

dengan teks naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering 

timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. 

Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus 

menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded” atau beralas, 

dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa harus dilakukan verifikasi selama 

penelitian berlangsung. Berdasarkan pendapat Menurut Bogdan dan Biklen dalam 

(Moleong, 2013:248), maka peneliti menggunakan semua tahapan di atas dalam 

penelitian ini. 

G. Keabsahan  Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukkan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat beberapa 

kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), trigulasi, 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). Menurut (Moleong, 2013:24)   kriteria tersebut dijelaskan 

sebagai berikut:  
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1. Derajat kepercayaan (credibility) 

Penerapan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan 

konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria derajat kepercayaan ini 

berfungsi untuk (a) Melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai; (b) Mempertunjukkan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Teknik-teknik keabsahan data 

ini antara lain: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian 

sampai kejenuhan pengumpulan data  tercapai. Perpanjangan keikutsertaan 

peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan.  

b. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses  analisis yang konstan atau tentatif. 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian 

ini, agar dapat meningkatkan derajat kepercayaan, pengamatan yang dilakukan 

adalah menguraikan secara rinci bagaimana peran kepemimpinan dalam 

pembangunan masyarakat di desa Banjar Ratu. 
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2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Denzin dalam (Moleong, 2013:330)  membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode,  penyidik, dan teori. Dalam upaya memeriksa keabsahan data, 

peneliti melakukan pengecekan dari berbagai sumber, yaitu dengan 

mewawancarai beberapa informan yang berasal dari kalangan yang berbeda. 

Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Desa dan Masyarakat Desa Banjar Ratu. 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi juga 

dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. 

3. Keteralihan (tranferability) 

Konsep validitas keteralihan menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan 

dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas 

dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili 

populasi. Data yang disajikan yakni selain wawancara juga berupa catatan-catatan 

lapangan, peraturan, dan lain-lain. Data yang diperoleh kemudian dipaparkan di 

hasil dan pembahasan. Pemaparan keseluruhan data dilakukan agar pembaca 

mengetahui permasalahan yang terjadi terkait Peran Kepemimpinan Dalam 

Pembangunan Masyarakat Desa Banjar Ratu. 

4. Kebergantungan (dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Kebergantungan dapat dicapai dengan cara memeriksa suatu 
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kebenaran. Berdiskusi dengan dosen pembimbing mengenai semua data yang 

diperoleh, kemudiian diadakan seminar untuk membahasnya. 

5. Kepastian (confirmability) 

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektifitas. menetapkan objektifitas dari 

segi kesepakatan antar subjek. Dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu 

subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang atau banyak orang baru 

dapat dikatakan objektiif. Kepastian pada penelitian kualitatif  berupa penekanan 

pada data. Jika hasil penelitian ini layak dan memenuhi kriteria, maka hasil 

penelitian ini dapat digantungkan pada peneliti.  

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi. Triangulasi 

merupakan cara tebaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan 

yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Penggunaan triangulasi disini, 

dimaksudkan agar peneliti dapat me-recheck temuannnya dengan jalan 

membandingkan berbagai sumber, metode, atau teori. 

 

 

 

 

 


