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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif

dengan metode pendekatan deskriptif yang menggambarkan dan mengkaji kondisi

obyek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkukan.

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat postpositive, digunakan untuk meneliti pada
kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan
snowball, tekhnik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis
data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi.1

Sedangkan menurut Lexy J. Meleong menyatakan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, mitivasi
tindakan dll, secara holistik, dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus,yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah.2

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Labuan Kecamatan

Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini diperkirakan

berlangsung selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Mei hingga bulan Juli 2016.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan obyek informan menggunakan

sistem snowball sampling artinya sumber infomasi yang diperlukan berkembang

terus hingga jawaban yang diberikan menemui titik jenuh. Atau dengan kata lain,

1 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, research and
development, ( Bandung: alfabeta, 2009) , h. 15

2 Lexy J. Meleong, metode penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011) ,
h. 68
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jawaban yang didapatkan dari sumber informasi itu memuaskan dan telah

menjawab masalah penelitian.

Menurut Durri Andriani dalam bukunya Metodologi Penelitian mengatakan
bahwa penelitian dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan dan
menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan
kesimpulan yang sah.3

Objek informasi yang akan dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan

informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer atau data utama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

para informan. Informan yang dimaksud adalah . Dijadikannya mereka

sebagai objek informan sebab peneliti menilai bahwa kepala desa,

masyarakat. Informan-informan tersebut berkompeten memberikan

keterangan berupa data yang memiliki relevansi dengan masalah yang

diangkat dalam penelitian ini.

2. Data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, bahan

dokumen referensi yang relevan dengan masalah penelitian ini.

C. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data

lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan

dokumentasi.4

Teknik pengumpulan data kualitatif secara umum terdapat 3 macam yaitu:

3 Durri Andriani, Metodologi Penelitian, ( Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014)
,  h. 13

4 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,Cetakan ke-17,
(Bandung: Alfabeta, 2012) , h. 29
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1. Observasi ( pengamatan langsung) adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara/interview, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

D. Tekhnik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dianalisis agar

memperoleh data yang valid untuk disajikan sesuai dengan permasalahan yang

dikemukakan dalam penelitian ini. Teknik analisa data yang  digunakan adalah:

Tekhnik Miles dan Huberman (Emzir, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga

macam kegiatan analisis data kualitatif,5 yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 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. Data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Model Data (Data Display)

5 Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data., (Jakarta: Raja Grafindo, 2010
), h. 12
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Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan

data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan

Huberman (1984) menyatakan : “the most frequent form of display data for

qualitative research data in the pas has been narative tex” artinya : yang paling

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks

yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa

grafik, matriks, network (jejaring kerja).

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat

dipercaya).

E. Pengecekkan Keabsahan Data

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validitas
interval) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji
kredibilitas data dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini yang
digunakan untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan triangulasi.6

6 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke-20. (
Bandung: Alfabeta,2014) , sumberhttp://penalaran-unm.org/artikel/penelitian/409-uji-keabsahan-
data-dalam-penelitian-kualitatif.html
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Triangulasi pengecekkan data-data dari berbagai sumber dengan cara-cara

dan waktu tertentu. Ada tiga bentuk tringulasi yaitu:

a. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang

berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan

pengamatan.

c. Triangulasi waktu, waktu juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data

yang dikumpul oleh peneliti. Dalam rangka pengujian kredibilitas data

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,

observasi, ataukah tekhnik lain dalam waktu atau situasi berbeda.



50

50

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kelurahan Labuan Kecamatan

Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara

Pada tahun 1980 Kelurahan Labuan mulai terbentuk sebagai Ibu Kota

Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Muna dengan cakupan wilayah dari

Labuan Tobelo sekarang desa Wantulasi sampai dengan Labuan Bajo. Kepala

Kelurahan Labuan saat itu dijabat oleh La Ode Tonda. Setelah La Ode Tonda

dijabat oleh Purna Bakti kemudian pada tahun 1983 kepemimpinan Kelurahan

Labuan dijabat oleh La Ode Idi dalam kepemimpinan La Ode Idi efektivitas

pelayanan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemerintahan sudah tidak sesuai

dengan harapan masyarakat mengingat luasnya wilayah dan akses jalan pada saat

itu sangat susah, maka pemerintahan Kecamatan Wakorumba Utara dikala itu

Kelurahan Labuan diusulkan untuk dimekarkan menjadi dua desa dan satu

kelurahan adapun desa-desa dan kelurahan yang dimaksud tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Desa Wantulasi

2. Desa Labuan Bajo, dan

3. Keluran Labuan Wolio

Setelah pemekaran pada tahun 1993 kepemimpinan Kelurahan Labuan

diganti dan kepala Kelurahan Labuan dijabat oleh Anas La Ode saat itu Kelurahan

Labuan dibagi beberapa lingkungan antara lain :

1. Lingkungan 1 (RK 1) Labuan Belanda


