
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian   

  Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Dapat berupa 

gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalitis dalam bentuk 

kategori-kategori.58 
 
B. Tempat Dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini bertempat di pengilingan gabah Di Kel. Unaaha Kec. 

Unaaha  Kabupaten Konawe yang berlokasi di Jalan Pagala. lokasi 

tersebut dipilih karena memiliki jangkauan kemudahan dalam 

pengambilan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik 

2. Waktu penelitian  

Penelitian di laksanakan pada semeter Genap tahun ajaran 2016 yaitu 

antara bulan januari 2016 sampai  bulan juli 2016 

C. Tipe-Tipe Data 

  Jika dilihat dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif 

sebagai data primer dan data sekunder : 

  Data primer : data ini dengan teks hasil wawancara dan diperoleh melalui 

wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. 

Dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. 

Data sekunder: data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan 

dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca melihat atau  

mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah 
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oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam  kategori data tersebut ialah:59 

1.Dalam bentuk teks    : dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk 

2.Data bentuk gambar : foto, animasi, billboard 

3.Data bentuk suara     : hasil rekaman kaset 

4.Kombinasi teks, gambar dan suara : film, video, iklan di televisi dll.60 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pokok diantaranya ialah : 

1. Observasi 
         Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik 

kegiatan-kegiatan, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang 

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap 

awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau 

informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan 

observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi 

yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan 

hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah diketemukan, maka 

peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.61 

          Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi ialah untuk 

menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang 

alami 
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2. Wawancara 

         Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu : wawancara dengan cara melakukan 

pembicaraan  informal  

a. Wawancara umum yang terarah 

b.Wawancara terbuka yang standar.62 

Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam 

mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti sangat bergantung 

pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.63 

Cara melakukan wawancara ialah mirip dengan kalau kita sedang 

melakukan pembicaraan dengan lawan bicara kita. Wawancara dimulai 

dengan mengemukakan topik yang umum untuk membantu peneliti 

memahami perspektif makna yang diwawancarai. Hal ini membantu peneliti 

memahami perspektif makna yang diwawancarai. Hal ini sesuai dengan 

asumsi dasar penelitian kualitatif, bahwa jawaban yang diberikan harus 

dapat membeberkan perspektif yang diteliti bukan sebaliknya yaitu persepsi 

dari peneliti.64 

Keunggulan utama wawancara ialah memungkinkan peneliti 

mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena 

wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerja sama yang baik antara 

pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan. Dari sisi 

pewawancara, yang bersangkutan harus mampu membuat pertanyaan yang  

tidak menimbulkan jawaban yang panjang dan bertele-tele sehingga jawaban 

menjadi tidak terfokus. Sebaliknya dari sisi yang diwawancarai, yang 
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bersangkutan dapat dengan enggan menjawab secara terbuka dan jujur apa 

yang ditanyakan oleh pewawancara atau bahkan dia tidak menyadari adanya 

pola hidup yang berulang yang dialaminya sehari-hari.65 

          Yang diperlukan oleh pewawancara agar proses wawancara berhasil 

ialah kemauan mendengar dengan sabar, dapat melakukan interaksi dengan 

orang lain secara baik, dapat mengemas pertanyaan dengan baik, dan 

mampu mengelaborasi secara halus apa yang sedang ditanyakan jika dirasa 

yang diwawancara belum cukup memberikan informasi yang di harapkan.66 

 

3.  Kajian Dokumen 

          Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 

pengumuman, ikhtisar rapat, pertanyaan tertulis kebijakan tertentu dan 

bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat 

karena dapat dilakukan dengan tanpa menganggu obyek atau suasana 

penelitian. Penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat 

mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti.67 

           Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis 

isi. Cara menganalisis isi dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut 

analisis isi. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa 

dokumen secara sistematik bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan 

secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.68 
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a. Narasi 

         Narasi merupakan metode yang diambil dari bidang ilmu sastra dan 

psikologi. Peneliti dalam mengumpulkan data melakukan eksplorasi cerita 

orang yang sedang diteliti. Untuk melaksanakan metode ini, peneliti perlu 

membaca hubungan kerja sama yang baik dengan yang diteliti. 

         Keunggulan metode ini ialah peneliti dapat mengungkapkan 

informasi sebanyak mungkin dari sumber yang diteliti. Kelemahan metode 

ini ialah memerlukan waktu yang lama untuk mendengarkan cerita dari 

obyek yang diteliti dan jawaban-jawaban yang diberikan tidak sistematis, 

karena orang tersebut mungkin akan bercerita sesuai dengan apa yang ada 

dalam  pikirannya.69 

E. Teknik Analisis Data   

         Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah difahami, dari temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan orang lain.70 

        Pengumpulan data berlangsung setelah  pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 
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70  Prof. DR. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 
(Cet.13; Bandung: Alfabeta 2009), h.427 
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memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap 

tertentu.71  

         Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing atau verification 

  

1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Data yang diperoleh dari lapangan 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 dan polanya dan membuang yang tidak perlu.  

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi 

data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.72 

2. Data Display (Penyajian Data)  
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, 

grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin 

mudah difahami. 
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        Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selajutnya berdasarkan apa yang 

telah difahami.73 

3. Conlusion Drawing (Verifikasi)  

         Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.74 

F. Pengecekan Dan Ke Absahan Data 

           Trianggulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji 

keterpercayaan data memeriksa keabsahan data atau verifikasi data, atau 

dengan istilah lain dengan “trustworthiness” dengan memanfaatkan hal-hal 
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yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan. 

Triangulasi adalah proses melakukan pengujian kebenaran data. Atau 

triangulasi adalah proses penemuan dan melahirkan makna yang sesugguhnya 

dari sebuah temuan penelitian “meaningfull” 

Trianggulasi dilakukan berdalam-dalam “elaboratif” sampai pada titik 

jenuh data, artinya tidak ada lagi kemungkinan data yang dapat diungkap 

sebagai dukungan informasi yang terkait dengan temuan penelitian. Dari data 

temuan lapangan itulah yang kemudian dibuat laporan yang dirangkai tiga 

sumber utama, observasi, wawancara, dan dokumentasi.75  

Triangulasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dan dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 

membandingkan apa yang dikatakan orang tentang, situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti 

rakyat biasa, orang yang berpendidikan  menengah atau tinggi, orang berada, 

atau orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

Dalam melakukan triangulasi bertujuan untuk dapat mengetahui 

alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan informasi, bukan semata-

mata untuk memperoleh hasil pembandingan yang berupa kesamaan 

pandangan, pendapat atau pemikiran. 

Triangulasi metode mengimplikasi adanya model-model 

pengumpulan data secara berbeda (observasi, wawancara, dan testing) dengan 
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pola yang berbeda. Pada trianggulasi dengan metode ini, ada dua strategi 

yang digunakan, yaitu: 

1. Pengecekan derajat keterpercayaan data temuan hasil penelitian melalui 

teknik pengumpulan data.  

2. Pengecekan derajat keterpercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama.76 

Triangulasi dengan teori didasarkan pada asumsi bahwa fakta 

tertentu tidak dapat diperiksa keterpercayaannya hanya dengan satu teori. 

Artinya, fakta yang diperoleh dalam penelitian ini harus dapat 

dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih. 

Triangulasi  selain dimaksudkan untuk memastikan data-data yang 

telah diperoleh juga dimaksudkan untuk memastikan data-data yang telah 

diperoleh juga dimaksudkan untuk menarik kesimpulan penelitian. Proses 

trianggulasi ini mengungkapkan penyamaan makna, menguji dan 

memastikan temuan dan pemeriksaan data atau informasi.77 

Langkah-langkah triangulasi tersebut sebagai berikut: 

a. Teknik menyamakan makna dilakukan melalui: 

1. Perhitungan 

2. Memperhatikan pola 

3. Melihat kelogisan 

4. Mengelompokkan  

5. Membuat konsep atau tema 

6. Menarik kesimpulan khusus ke umum  

7. Penentuan faktor 

8. Memperhatikan hubungan antar konsep atau variabel 

9. Menemukan konsep atau variabel penyela 
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10. Membangun rangkaian logis mengenai bukti 

11.  Membuat pertalian konseptual atau teoritis (benang merah) 

b. Teknik menguji dan memastikan temuan dilakukan melalui : 

1. Memeriksa kerepresentatifan 

2. Memeriksa pengaruh peneliti 

3. Memberi bobot dan bukti  

4. Membuat pertentangan atau perbandingan 

5. Memeriksa makna segala sesuatu yang di luar  

6. Mengunakan kasus yang ekstrim 

7. Menyingkirkan hubungan palsu 

8. Membuat replikasi temuan 

9. Mencari penjelasan tandingan 

10.  Memberikan bukti yang negatif 

11.  Mendapat umpan balik dari informan 

c. Teknik dokumentasi dan pemeriksaan data atau informasi dilakukan : 

1. Verifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber 

2. Memperjelas prosedur data dan temuan yang diperoleh.78 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. PROFIL KELURAHAN UNAAHA 

I. UMUM 

1. Luas dan Batas Wilayah  

    A. Luas Kelurahan : (6.912 Ha) 

    B. Batas Wilayah 

        1. Sebelah Utara  : Kelurahan Anggaberi Kecamatan Anggaberi 

        2. Sebelah Barat  : Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha 

        3. Sebelah Timur : Kelurahan Anggaberi Kecamatan Anggaberi 

2. Kondisi Geografis  

    A. Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut  :  105 Meter 

    B. Banyak Curah Hujan                                  : 692 mm  

    C. Tofografi (dataran rendah tinggi pantai)    : Dataran Rendah 

    D. Suhu Udara rata-rata                                  : 87 Celcius     

3. Orditasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan) 

A. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan              : 3.50 Km 

B. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Administrasi  : 3 Km 

C. Jarak dari Ibukota Kabupaten :  3   Km 

D. Jarak dari Ibukota Propinsi     : 74  Km 

E. Jarak dari Ibukota Negara       :  -   Km 

II PERTANAHAN 

1. Tanah Kas Kelurahan                  : 0,70   Ha 

2. Tanah Bersertifikat                      : 2.500 Ha 

3. Tanah Yang belum Bersertifikat  : 4.412 Ha 
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