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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi di Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten 

Ciamis dengan alasan untuk mengetahui lebih jauh tentang Kapasitas Pemerintah 

Desa tentang Penanggulangan Kemiskinan. 

2. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua LPM, Ketua BPD dan 

Masyarakat Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. 

3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bertujuan dapat membatasi studi dan mempertajam proses 

penelitian. Melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan, penentuan 

fokus penelitian lebih di dasarkan kepada tingkat kebaruan informasi yang 

diperoleh, sehingga peneliti mengetahui mana data yang akan dimasukan dalam 

penelitian nantinya. (Sugiyono, 2011: 207) 

Penelitian ini memfokuskan kepada Kapasitas Pemerintah Desa dalam 

menanggulangi kemiskinan di Desa Kertaharja Kabupaten Ciamis. 
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4. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif .Penelitian ini yang tujuannya untuk menyajikan 

gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi 

dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit 

yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian merupakan serangkaian 

pengamatan  yang dilakukan selama jangka waktu tertentu terhadap suatu 

fenomena yang  memerlukan jawaban dan penjelasan. Metode ini mempunyai 

peranan yang penting dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam 

penelitian serta dalam melakukan analisis masalah yang diteliti. (sugiyono, 

2014:55) 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif metode yang digunakan adalah metode studi kasus sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Yin:(2008). Studi kasus adalah suatu inquiri empiris yang 

menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas 

antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber 

bukti dimanfaatkan. Sebagai suatu inquiri studi kasus tidak harus dilakukan 

dalam waktu yang lama dan tidak pula harus tergantung pada etnografi atau 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting_sosial&action=edit&redlink=1
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observasi partisipan. Bahkan menurut Yin  seorang peneliti bisa saja melakukan 

studi kasus yang valid dan berkualitas tinggi tanpa meninggalkan kepustakaan, 

tergantung ada topik apa yang akan diselidiki. 

6. Teknik Pengambilan Sample 

Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah teknik Purposive 

Sampling,  yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

mengetahui tentang apa yang diharapkan, atau  mungkin dia sebagai orang yang 

paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau 

situasisosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat 

berkualitas. Kemudian ketika data yang didapatkan kurang dapat memenuhi 

kapasitas dalam penelitian ini juga menggunakan teknik Snowball Sampling 

yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit 

kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit 

tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan maka mencari orang 

lain yang digunakan sebagai sumber data. (Sugiyono, 2011:219) 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapateknikpengambilan data dalampenelitiankualitatif yang 

digunakandalampenelitianini, diantaranyasebagaiberikut: 
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1. Wawancara Mendalam 

Esterberg dalam buku sugiyono menyatakan bahwa wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan wacana dalam topik tersebut. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi jugaapabila peneliti ingin menemukan informasi dari responden 

yang lebih mendalam (Indepth interview) teknik ini berdasarkan diri pada 

laporan atau self report atau setidaknya kenyakinan pribadi dan 

pengetahuannya. Jadi dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-

hal yang jauh lebih mendalam mengenai partisipan dalam menginterpensikan 

situasi ataupun fenomena dimana hal-hal tersebut tidak dapat dikemukakan 

melalui observasi. (Sugiyono, 2011:231-232) 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pengukuran.  Akan tetapi observasi disini mengandung makna 

yang  lebih sempit yaitu pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan 

yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.  Observasi atau 

pengamatan ini dimaksud sebagai pengumpulan data secara efektif. Dalam 

penelitian ini teknik observasi yang digunakan adalah teknik non participant 
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observer, dimana peneliti tidak mengikuti kegiatan objek sehingga dengan 

mudah dapat mengamati tingkahlaku yang muncul. (Soehartono, 2008:68) 

3. Dokumentasi 

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian. Dimaksudkan untuk mendapatkan data 

dalam objek penelitian yang dilakukan melalui arsip, foto, dokumen yang 

kaitannya merupakan data asli objek penelitian yang sedang diteliti. 

(Soehartono, 2008:70) 

8. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

a. Informan 

Informan awal dipilih secara purposive atas dasar permasalahan, 

judul maupun fokus penelitian. Kemudian pemilihan informan 

selanjutnya menggunakan teknik snowball sampling, yaitu peneliti 

pertama-tama datang pada seseorang yang dianggap bisa sebagai key 

informant, kemudian informan tersebut menunjuk informan lain sebagai 

informasi baru untuk dijadikan responden. Untuk informasi yang 

diberikan oleh informan. 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pihak yaitu : 
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1) Aparat Desa Kertaharja 

2) Ketua LPM 

3) Ketua BPD 

4) Masyarakat Desa Kertaharja 

b. Dokumen 

Dokumen yaitu catatan-catatan yang berasal dari arsip, buku 

pedoman pelaksanaan, laporan pelaksanaan, buku maupun arsip yang 

memuat pendapat maupun teori yang mendukung untuk masalah 

penelitian. 

2. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan para 

informan dan observasi 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang berkaitan 

dengan penelitian. 

B. MetodeAnalisis Data 

Analisis data adalah proses perorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 
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dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 2002: 103). 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif dengan model analisis interaktif (interactive of model analysis). Proses 

analisis ini dilakukan selama proses penelitian, didalam teknik ini ada empat 

komponen pokok analisis, yaitu pengumpulan data , reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan yang kesemuanya difokuskan pada tujuan penelitian. (Milles 

dan Hubberman. 1992 : 20) langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data-data penelitian. Data-

data dilapangan dikumpulkan untuk dijadikan bahan penelitian. 

b. ReduksiData 

Data yang diperoleh di lapangan semakin banyak jumlahnya untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan terperincik etika peneliti turun kelapangan, maka jumlah 

data akan semakin meluas, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan 

analisis data melalui proses reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting terkait data 

tersebut, dicari pola yang paling penting sehingga data tersebut menjadi jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data. Dalam mereduksi data 

setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari 

penelitian kualititatif adalah penemuan, jadi ketika dalam melakukan penelitian 
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menemukan sesuatu yang baru tidak berpola maka itulah yang menjadi perhatian 

utama dalam melakukan reduksi data. (Sugiyono, 2011:247) 

c. Penyajian Data 

Merupakan kegiatan dengan adanya perencanaan kolom dalam bentuk gambar 

(skema) dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Kegiatan ini 

dilakukan karena kemampuan manusia sangatlah terbatas dalam menghadapi 

field note yang jumlahnya mencapai ribuan halaman. Dengan demikian, susunan 

penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukan untuk 

melangkah kepada tahapan penelitian (riset) kualitatif selanjutnya. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dan telah ada dengan memperhatikan hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi berupa data-data awal yang belum siap digunakan dalam analisis, 

setelah data tersebut direduksi dan disajikan. 

Proses analisis interaktif (interactive model of analysis) ini dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut: 

 

 

 



38 
 

 
 

Gambar 2. 

Analisis Interaktif (interactive model of analysis) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Milles  dan Huberman 1992:20 

C. Validitas Data 

Validitas data merupakan faktor  yang penting dalam penelitian kualitatif. Cara 

yang digunakan untuk menguji validitas data adalah teknik triangulasi data. 

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. 

Untuk menguji Validitas Data dalam  penelitian  ini digunakan teknik 

trianggulasi  sumber,  menurut Patton (Moleong, 1990:178) model  ini dapat 

ditempuh dengan cara sebagai berikut: 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan  apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dam prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang 

berlainan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berlainan. 

Melalui teknik ini diharapkan vasiditas data akan terjamin. Adapun tahap yang 

digunakan dalam penelitian hanya berkisar pada tahap “a”yaitu (membandingkan data 

hasil wawancara dengan isi dokumen) dan tahap “e” (membandingkan data hasil 

wawancara dengan hasil dokumen). Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan waktu, 

biaya dan tenaga sehingga tidak semua tahapan dapat dilaksanakan. 

Selain trianggulasi teknik uji validitas data dalam penelitian ini juga 

menggunakan teknik Informan Review. Informan Review dilakukan dengan cara 

laporan penelitian di review oleh informan (khusus key informant) untuk mengetahui 

apakah yang diteliti merupakan sesuatu yang dapat disetujui mereka. Dalam hal ini 

kadang-kadang memerlukan diskusi agar pengertian dari kedua belah pihak dapat 

dicapai. 


