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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Fokus penelitian merupakan gambaran bagi peneliti 

mengenai hal apa saja yang akan diteliti dan apa yang akan di analisis serta 

dideskripsikan pada bab pembahasan. Sebagaimana menurut Moeloeng bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang orang dan perilaku serta keadaan.
49

 

 Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan 

terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud 

mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah 

yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
50

 

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa  

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan 

dalam peristilahannya. Metode kualitatif adalah penelitian yang data-datanya 
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berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan 

laporan, dokumen dan lain-lain. Atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan 

untuk pendiskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana adanya 

dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari 

hakikat proses tersebut.   

 Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau 

populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasi, 

industri atau prespektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan 

aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, menjelaskan 

karakteristik atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif ini tidak 

membutuhkan  hipotesis,  sehingga  dalam penelitiannya tidak perlu  merumuskan 

hipotesis.
51

 

 Kriteria pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah data yang  

pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya  terjadi sebagaimana adanya, 

bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna 

dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.
52

 

 Dalam penelitian  kualitatif  ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif, karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti. Sealur dengan masalah yang akan diteliti, peneliti 
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menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini memuat tentang 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian 

pendekatan kualitatif ini memerlukan ketajaman analisis, obyektivitas, dan 

sistematik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi, sebab akikat dari suatu 

fenomena atau gejala bagi pendekatan kualitatif adalah totalitas atau gestalt.
53

 

B. Waktu dan Tempat penelitian 

1. Waktu Penelitian 

 Waktu pelaksanaan penelitian ini, akan dilakukan sejak setelah di 

seminarkan, dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan penelitian. 

2. Tempat Penelitian 

 Tempat atau lokasi peneitian, yakni di Desa Noko Kecamatan Wawonii 

Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

C. Sumber Data 

 Informan penelitian atau sumber data adalah subyek dari mana data 

tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data 

yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-kata dan tindakan, 

hal ini berdasarkan pada pendapat Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. dalam 

bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data 

utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau perekam video atau 
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tape recorder, pengambilan foto, atau film.
54

 Di samping sumber data primer, 

peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa sumber data tertulis 

yang relevan dengan masalah penelitian ini, yakni sumber buku, majalah ilmiah, 

arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.
55

 

 Sumber Data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data 

bisa berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya.
56

 Yang menjadi 

sumber data dalam penelitian ini adalah field research adalah sumber data yang 

diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu mencari data dengan cara wawancara dan 

angket untuk memperoleh data yang lebih konkrit yang berkaitan dengan hal yang 

diteliti. Adapun sumber data ini ada 2 macam, yaitu  

1). Data primer  

Yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti dari informan 

yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. 

Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi dalam penelitian. Diantara informan yang masuk 

dalam penelitian ini antara lain meliputi; masyarakat desa sekitar dan warga 

belajar yang dianggap mampu memberikan informasi yang jelas dan relevan.  

2). Data sekunder   

Yaitu jenis data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan. 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini, sebagai penunjang dari sumber 
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pertamanya. Data sekunder itu, biasanya telah tersusun dalam bentuk berupa 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.                                          

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan.
57

 Teknik pengumpulan data adalah  

strategi atau cara yang dilakukan peneliti guna mengumpulkan data-data yang 

valid dari responden serta bagaimana peneliti menentukan metode yang tepat 

untuk memperoleh data kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan 

data mempunyai peranan yang sangat besar dalam suatu penelitian. Baik 

buruknya hasil penelitian dipengaruhi oleh teknik yang digunakan. Semakin baik 

tekniknya, maka semakin baik obyek yang diidentifikasikan untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian.    

 Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga 

teknik pengumpulan data, yaitu:  

1). Observasi 

 Metode ini biasanya diartikan sebagai bentuk pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis, tentang fenomena-fenomena lapangan yang diselidiki, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini peneliti gunakan untuk data 

tentang monografi, serta keadaan obyek yang diteliti.  
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 Observasi adalah “kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dbiantu dengan panca 

indera lainnya”
58

 Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap 

pengelolaan BUMDES dalam menjalankan manajemen pemberdayaan yang ada 

di BUMDES desa noko.   

2). Wawancara 

 Dalam penelitian ini wawancara ditujukana kepada pihak-pihak yang 

terkait diantaranya: kepala BUMDes serta para aparat pengelola BUMDes di Desa 

Noko Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan. 

3). Doksumentasi 

 Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari 

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi 

dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara 

dan hasil pengamatan (observasi).
59

 Metode dokumentasi, merupakan teknik 

pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. 

Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di 

dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notula rapat, 

catatan harian, dan sebagainya. 
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E. Anilisis Data 

 Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu 

mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka. 

Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen  dan 

sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan 

terhadap kenyataan atau realitas.
60

 Agar data yang terkumpul mempunyai makna, 

maka diperlukan proses analisis data dengan cara tertentu. Yang dimaksud dengan 

analisis data adalah proses mengatur, mengelompokkan, memberi kode, 

mengorganisasikan, dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, ketegori dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
61

 Pengorganisasian dan 

pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja 

yang akhirnya diangkat menjadi teori subtantif. Setelah data yang diperlukan 

terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang sesuai 

dengan sifat data yaitu bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, wawancara, cuplikan tertulis dari dokumenter, catatan lapangan, 

tidak dituangkan dalam bilangan statistik, akan tetapi peneliti akan segera 

melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui teknik analisis 

deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan 

penelitian dan didasarkan pada teori-teori yang sesuai.  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambarkan 
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keadaan atau fenomena di lapangan yang dipilih secara sistematis menurut 

kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang 

mudah dicerna atau mudah difahami oleh masyarakat umum.
62

 Hal ini 

sebagaimana yang dikatakan oleh Nasution bahwa data kualitatif terdiri dari kata-

kata bukan angka-angka, di mana dalam mendiskripsikannya memerlukan 

interpretasi sehingga diketahui makna dari data-data tersebut. Langkah dan 

strategi penelitian ini adalah memakai atau mengunakan data yang tepat dan 

relevan dengan pokok permasalahan yang ada. Analisis data dapat dilakukan 

apabila semua data yang diperlukan sudah terkumpul. Analisis data sebagai  

proses merinci atau suatu usaha secara formal untuk menemukan tema dan  

menemukan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai 

usaha memberikan bantuan pada tema dan hipotesis yang sudah dihasilkan.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka prosedur analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1). Reduksi Data  

 Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang 

berupa catatan lapangan (field notes) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

polanya. Dengan demikian data yang telah dirduksi akan memberikan gambaran 
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yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
 63

   

 Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.  Oleh karena 

itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus 

dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi. data. Reduksi data 

merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan 

dan kedalaman wawasan yang tinggi.
64

 

2). Display Data (penyajian data)  

  

 Hasil reduksi perlu “didisplay” secara tertentu untuk masing-masing pola, 

kategori, fokus, tema yang hendak difahami dan dimengerti persoalannya. Display 

data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.  

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.  

3). Mengambil Kesimpulan  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.  Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 
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bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan.  

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Dalam hal ini 

Nasution Menyatakan : 

“analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 

terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Analisis data menjadi pegangan penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori 

yang Grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih di fokuskan 

selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. In fact, data 

analysis in qualitative eseach is an on going activity the accours through the 

investigative process rather than after process. Dalam kenyataannya, analisis data 

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data sampai pada 

pengumpulan data.
65

 

 

F. Keabsahan Data 

 Semua hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam penelitian kualitatif, perlu 

ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data tidak valid. Hal ini 

untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. 

williamWlersma sebagaimana dikutip Sugiono bahwa, teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk 

kepentingan pengecekan keabsahan atau sebagai bahan perbandingan terhadap 

data yang telah ada. Triangulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang 
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terdiri dari sumber, metode, dan teori. Dalam pengajuan keabsahan data dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan perpanjangan waktu penelitian dan 

triangulasi.
66

 

1) Perpanjangan pengamatan  

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan 

sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam 

perpanjanagan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, 

sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah 

data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapanagan benar atau tidak, 

berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar 

berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 

2) Menigkatkan ketekunan  

Menigkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat  

dan   berkesinambungan. Dengan  cara  tersebut,  maka  kepastian.
67

data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.  

3) Triangulasi  

 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
68
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a) Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, lalu dideskripsikan, 

dikategorisasikan, dan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana 

spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 

mneghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga 

sumber data tersebut..  

b) Triangulasi teknik  

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan  dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.  

c) Triangulasi waktu  

Triangulasi  sumber  untuk  menguji kredibilitas data dilakukan  dengan 

cara memperoleh data pada saat nara sumber tidak melaksa- nakan  aktifitas  yang 

penting, maka  akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.  

  


