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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif 

yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui secara objektif suatu 

aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya 

belum pernah diketahui.1 

Berdasarkan asumsi tersebut maka penelitian ini berupaya 

mengumpulkan data atau informasi objektif dilapangan penelitian 

(fieldresearch) menyangkut Kinerja Pendamping Desa di Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe yang ditinjau dalam ekonomi syariah. 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, 

Sulawesi Tenggara. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang pada tanggal 2 Juni 

sampai dengan 29 Juli 2019. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Sumber Data Primer  

 
1 Sugiono, Metodoliogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, (Bandung:Alvabeta, 

2006), h.4.  
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Data primer merupakan sumber data peneliti yang diperoleh 

secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui perantara).2 Adapun 

data primer yang didapat dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara 

terhadap Pendamping Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa di Kecamatan 

Soropia, Aparatur Desa di Kecamatan Soropia dan Masyarakat Desa 

Kecamatan Soropia. 

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk 

mendukung data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan data dari buku-buku, jurnal, internet, majalah dan 

lain sebagainya yang dilakukan dengan cara membaca dan menulis serta 

mengkajinya. Tentunya data-data yang di butuhkan berkaitan dengan 

judul penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu, 

pengumpulan data yang akan dilakukan, yaitu dengan: 

1. Observasi  

 
2 Nur Indrianto, Metodologi Penelitian Binis Untuk Akutansi dan Manajemen, 

(Yogyakarta: BPFE,1999, h. 147. 
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Observasi adalah data yang diperoleh dari pengamatan terhadap 

kondisi real objek penelitian.3 Pada saat observasi atau melakukan 

pengamatan , peneliti akan berusaha mengamati fakta-fakta yang terjadi 

dilapangan khususnya pada kinerja Pendamping Desa mengenai 

Produktivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas di Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, maupun aktivitas lainnya yang 

mendukung penelitian penyusun. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informasi dengan alat wawancara.4 Pada proses wawancara peneliti akan 

mewawancarai Pendamping Desa mengenai tujuan dari diadakannya 

pendampingan desa. Kepala Desa mengenai Produktivitas, 

Responsibilitas, dan Akuntabilitas Pendamping Desa di Kecamatan 

Soropia. Kemudian Masyarakat desa mengenai sosialisasi Pendamping 

Desa dengan masyarakat desa. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian dimaksudkan untuk memberikan 

informasi/data terkait dengan Kinerja Pendamping Desa ditinjau dari 

Ekonomi Syariah dalam Bentuk dari dokumentasi berupa visual / foto 

yang berhubungan dengan Kinerja Pendamping Desa di Kecamatan 

Soropia Kabuoaten Konawe. 

 
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 122 

(Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h.226. 
4  Ibid, h. 233. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan 

pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain 

yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai 

materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa 

yang sudah dikemukakan kepada orang lain.5 

Metode analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang 

dilakukan berupa pengolahan data hasil penelitian dalam bentuk kualitatif. 

Langkah-langkah prosedur analisis data sebagai berikut : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data reduction adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak dirangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada 

hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dibuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data yaitu semua data dilapangan 

akan di analisis sekaligus dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok dan 

difokuskan pada hal-hal penting. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

 
5 Sugiyono, op. cit., h. 329. 
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dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, 

Flowchart dan sejenisnya.  

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa : 

“The most frequent form of display data for qualitative research data in 

the past has been narratif tex”. Yang paling sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data dengan maka akan lebih mudah memahami apa yang 

terjadi, melanjutkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut”.6  

 

Display data yaitu teknik yang dilakukan peneliti agar data yang 

diperoleh terdapatnya banyak jumlah data yang dapat dikuasai dengan 

dipilihnya agar dapat mudah dipahami. 

3. Conclusion Drawing (Verifikasi Data) 

Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Hiberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan kosisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam  penelitian kualitatif masih dapat 

menjawab rumusan masalah yang yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

 
6 Sugiyono, op. cit., h. 341. 
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kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 

berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.7 

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka 

mencari makna data dan menyimpulkannya. Dalam analisis data ini peneliti 

mengarahkan kepada kinerja pendamping desa dalam pemberdayaan 

masyarakat di desa Telaga Biru, guna mendapatkan hasil penelitian yang 

sangat maksimal untuk dikembangkan. 

 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian  

kualitatif yang mengatakan   tidak   ilmiah,   juga   merupakan   sebagai   

unsur   yang   tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif8 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian  

yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian 

 
7 Ibid., h. 345. 
8 Lexy  J Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Rosdakarya. 

2007, hal. 230. 
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kualitatif meliputi uji, credibility,  transferability,  dependability,  dan  

confirmability9 

Agar  data  dalam  penelitian  kualitatif  dapat   dipertanggung 

jawabkan sebagai  penelitian  ilmiah  perlu  dilakukan  uji  keabsahan  data.  

Adapun  uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan. 

1. Credibility 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang 

dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. 

a.   Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan   pengamatan   dapat   meningkatkan   

kredibilitas/ kepercayaan  data.  Dengan perpanjangan  pengamatan  

berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, 

wawancara lagi dengan sumber  data  yang  ditemui  maupun  sumber  

data  yang  lebih  baru. Perpanjangan  pengamatan  berarti  hubungan  

antara  peneliti  dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, 

semakin terbuka, saling timbul  kepercayaan,   sehingga   informasi   

yang  diperoleh   semakin banyak dan lengkap. 

Perpanjangan   pengamatan   untuk   menguji   kredibilitas   

data penelitian   difokuskan   pada  pengujian   terhadap   data   yang   

telah diperoleh.  Data  yang  diperoleh  setelah  dicek  kembali  ke  

lapangan benar  atau  tidak,  ada  perubahan  atau  masih  tetap.  

 
9 Sugiyono, op.cit., h. 270. 
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Setelah  dicek kembali   ke   lapangan   data   yang   telah   diperoleh   

sudah   dapat dipertanggungjawabkan/benar   berarti   kredibel,  maka  

perpanjangan pengamatan perlu diakhiri 

b.   Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

Meningkatkan  kecermatan  atau ketekunan  secara  

berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa 

dapat dicatat atau direkam    dengan    baik,    sistematis.     

Meningkatkan     kecermatan merupakan  salah  satu  cara  

mengontrol/mengecek  pekerjaan  apakah data yang telah 

dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. 

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan 

dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian 

terdahulu, dan dokumen-dokumen  terkait  dengan  membandingkan  

hasil  penelitian yang    telah  diperoleh.  Dengan  cara  demikian,  

maka  peneliti  akan semakin cermat dalam membuat laporan yang 

pada akhirnya laporan yang dibuat akan smakin berkualitas. 

c.   Triangulasi 

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas  diartikan  sebagai pengecekan  data dari 

berbagai  sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.10 

1)  Triangulasi Sumber 

 
1010 Ibid., h. 273. 
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Untuk  menguji  kredibilitas   data  dilakukan  dengan   

cara mengecek  data  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa  

sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu  kesimpulan  selanjutnya  dimintakan  

kesepakatan  (member check) dengan tiga sumber data  

2)  Triangulasi Teknik 

Untuk  menguji  kredibilitas   data  dilakukan  dengan   

cara mengecek  data  kepada  sumber  yang  sama  dengan  teknik  

yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik 

pengujian kredibilitas data  tersebut  menghasilkan  data  yang   

berbeda,  maka  peneliti melakukan   diskusi   lebih   lanjut   

kepada   sumber   data    yang bersangkutan untuk memastikan  

data mana yang  dianggap  benar. 

3)  Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan  dengan teknik wawancara di  

pagi hari  pada  saat  narasumber  masih  segar,  akan  

memberikan data lebih valid sehingga  lebih kredibel.  

Selanjutnya  dapat dilakukan dengan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya 
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d.   Analisis Kasus Negatif 

Melakukan  analisis  kasus  negatif berarti peneliti  mencari  

data yang  berbeda  atau  bahkan  bertentangan  dengan  data   yang  

telah ditemukan.  Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau  

bertentangan dengan    temuan,    berarti    masih    mendapatkan    

data-data    yang bertentangan  dengan  data  yang  ditemukan,  maka  

peneliti  mungkin akan mengubah temuannya 

e.   Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk 

membuktikan data  yang  telah  ditemukan  oleh  peneliti.  Dalam  

laporan  penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu 

dilengkapi dengan foto foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi 

lebih dapat dipercaya 

f.   Mengadakan Membercheck 

Tujuan  membercheck  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh  

pemberi data. Jadi tujuan member check  adalah agar informasi  yang 

diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan 

apa yang dimaksud sumber data atau informan11 

2.   Transferability 

Transferability   merupakan   validitas   eksternal   dalam   

penelitian kualitatif. validitas eksternal menunjukkan  derajat  ketepatan 

 
11 Ibid., h. 273-276. 
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atau dapat diterapkannya   hasil  penelitian  ke  populasi  di   mana  

sampel  tersebut diambil 

Pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  nilai  transfer  sampai  saat  

ini masih  dapat  diterapkan/dipakai  dalam  situasi  lain.  Bagi  peneliti  

nilai transfer  sangat  bergantung  pada  si pemakai,  sehingga  ketika  

penelitian dapat  digunakan  dalam  konteks  yang  berbeda  di  situasi  

sosial  yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung 

jawabkan. 

3.   Dependability 

Reliabilitas  atau penelitian  yang dapat dipercaya, dengan kata  

lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang 

sama. Penelitian  yang dependability  atau  reliabilitas  adalah  penelitian  

apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses 

penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian  

dependability  dilakukan  dengan  cara  melakukan  audit terhadap   

keseluruhan   proses   penelitian.   Dengan cara  auditor yang independen  

atau  pembimbing  yang independen mengaudit  keseluruhan aktivitas   

yang  dilakukan   oleh  peneliti  dalam  melakukan penelitian. Misalnya  

bisa  dimulai  ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, 

terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, 

melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil 

pengamatan. 

4.   Confirmability 



45 
 

Objektivitas    pengujian    kualitatif    disebut    juga    dengan    

uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif 

apabila  hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. 

Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji  hasil  

penelitian  yang  dikaitkan  dengan proses  yang telah dilakukan.  

Apabila  hasil  penelitian  merupakan fungsi dari  proses  penelitian  

yang  dilakukan,  maka  penelitian  tersebut  telah memenuhi standar 

confirmability. 

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda 

antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi 

sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang 

telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

 


