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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis  

Penelitian Deskriptif. Menurut Jane Richie, Metode Penelitian Kualitatif adalah suatu 

upaya untuk menyajikan fenomena dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia dengan 

dilihat dari segi konsep, perilaku, pandangan, dan persoalan tentang manusia yang 

diteliti. Kembali pada definisi disini dikemukakan tentang peranan penting dari apa yang 

seharusnya diteliti yaitu konsep, perilaku, pandangan, dan persoalan tentang fenomena 

yang diteliti. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir,2014:43). 

 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah dikawasan pembangunan perumahan tegal 

besar lingkungan Karanganyatr, kabupaten Jember yaitu di Jl. Moh yamin. Alasan 

Peneliti memilih lokasi penelitian yang pertama karena Lingkungan Karanganyar 

merupakan salah satu kawasan yang terdampak mengenai pengembangan kawasan 

perumahan.  
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C. Subyek Penelitian 

Pengambilan Subyek Penelitian ini menggunakan teknik Purposive, dalam teknik 

ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan Penelitian. Perbedaan Purposive 

dengan yang lain adalah terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit 

sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sample yang 

dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan 

tujuan penelitian (Nawawi. 2005:157). 

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang ditunjuk peneliti untuk dijadikan 

subjek dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya 

adalah Warga Kampung Karanganyar kelurahan Tegal Besar yang merasakan dampak 

yang ditimbulkan dari adanya komplek perumahan, Penentuan subyek berdasarkan 

orang-orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti oleh peneliti Adapun kriteria-

kriteria yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Narasumber memahami kondisi dari dampak yang ditimbulkan dari adanya 

proyek pengembangan perumahan. 

2. Warga yang berdomisili di Lingkungan Karanganyar, Kelurahan Tegal Besar, 

Kabupaten Jember. 

3. Warga asli Kampung Karanganyar yang sudah lama menetap selama kurang 

lebih 10 Tahun. 

4. Warga asli Kampung Karanganyar yang berada di jarak kurang lebih 100 

meter dari kawasan Perumahan. 
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5. Warga yang bekerja dengan memanfaatkan hadirnya perumahan lingkungan 

Karanganyar. 

6. Warga yang membuka usaha di sekitar perumahan lingkungan Karanganyar. 

7. Bersedia dan menjadi informan bagi peneliti. 

Selain itu peneliti juga menggunakan Subjek Pendukung dalam membandingkan 

dan menyamakan data dan informasi yang diperoleh dari subjek utama. Subjek 

pendukung peneliti adalah Pejabat kelurahan Tegal Besar, tokoh masyarakat lingkungan 

Karanganyar seperti RW ataupun RT Lingkungan Karanganyar dan Pihak Dinas yang 

cukup mengetahui pengembangan perumahan di Lingkungan Karanganyar, Kelurahan 

Tegal Besar, Kabupaten Jember. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk mempeoleh 

data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan 

masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data melalui obervasi atau pengamatan,  wawancara dan 

Dokumentasi. 

1. Observasi atau pengamatan 

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif , pengamatan 

dimanfaatkan sebesarbesarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln 

(Soegiono,2005:203-206) sebagai berikut ini : 

a. Teknik observasi ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Mudah 

untuk peneliti mengamati secara langsung, karena lokasi penelitian tidak 
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jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga perkembangan daerah tersebut 

peneliti juga turut andil mengamatinya. 

b. Teknik observasi ini juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri 

oleh peneliti, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan fenomena di lapangan yang sebenarnya. 

c. Observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa atau fenomena yang 

berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang 

secara langsung diperoleh dari data ataupun dokumen. 

d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, kekwatiran pada data yang 

dijaringnya ada yang keliru atau bias.  

e. Teknik observasi memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-

situasi yang sulit dipahami. 

f. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak 

dimungkinkan, maka teknik pengamatan dapat menjadi alat yang sangat 

berguna untuk pengumpulan data. 

Sebagai teknik yang menggunakan pengamatan maka perlu dilakukan pencatatan 

agar hasil penelitian dapat tersusun dengan baik dan tersistematis. Beberapa petunjuk 

penting diberikan petunjuk penting oleh Guba dan Lincoln (Soegiono,2005:203-206) 

mengenai pembuatan catatan sebagai berikut: 

1. Catatan Lapangan : catatan lapangan adalah alat yang umum digunakan oleh 

para pengamat dalam situasi pengamatan tak berperanserta. Pengamat dalam 

hal ini relatif bebas membuat catatan, dan biasanya dilakukan pada waktu 
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malam seseudah pengamatan dilakukan. Pengamat dapat mencatat apa saja 

yang dikehendakinya. 

2. Buku harian atau memo : buku harian dibuat dalam bentuk yang lebih 

terstruktur dan harus diisi setiap peneliti melakukan penelitian. 

3. Catatan sistematis, jika peneliti tertarik terhadap suatu tema tertentu, maka 

peneliti perlu membuat catatan yang rinci tentang tema-tema yang sesuai dan 

yang muncul didalam lokasi penelitian. 

4. Catatan kronologis: catatan kronologis dilakukan secara rinci dan secara 

kronologis dari waktu ke waktu sesuai dengan kejadian dilapangan. 

5. Peta konteks : peta konteks berupa peta, sketsa, diagram tentang latar 

penelitian. 

6. Taksonomi dan sistem kategori: catatan demikian biasanya dibuat pada 

pengamatan terstruktur yang kategorinya secara taksonomi dibuat mewakili 

hipotesis kerja yang telah disusun terlebih dahulu. 

7. Jadwal: jadwal pengamatan berisi waktu secara rinci tentang apa yang akan 

dilakukan, dimana, bagaimana, dan semacamnya. 

8. Diskusi Panel: pengamatan yang dilakukan secara berkala terhadap seseorang 

atau sekelompok orang, misalnya dilakukan setiap dua minggu atau setiap 

bulan, untuk menentukan perubahan-perubahan yang terjadi. 

9. Diskusi melalui pengamat lainnya: pengalaman pengamat itu dapat saling 

dipertukarkan dengan pengamat sendiri, dan hal itu dapat lebih memperbaiki 

teknik pengamatannya. 
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10. Daftar cheklist: daftar cek list digunakan untuk mengingatkan peneliti apakah 

seluruh aspek infomasi sudah diperoleh atau belum. Selain itu, digunakan 

sebagai pembimbing bagi peneliti. 

11. Alat elektronika tersembunyi: dipergunakan jika situasinya membuat peneliti 

tidak dapat mengadakan pengamatan sama sekali, misalnya video camera 

yang terselubung. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu (interviewer) adalah yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.  

Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yaitu sebagai berikut 

a. Wawancara melalui Pembicaraan Informal 

Di dalam Wawancara ini pertanyaan yang diajukan bergantung pada 

wawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan 

pertanyaan kepada narasumber. Hubungan peneliti dengan narasumber adalah 

dalam suasana seperti biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya 

berjalan seperti pembicaraan berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan 

sehari-hari. Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara barangkali tidak 

mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.  

b. Wawancara melalui pembicaraan Fomal 
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Di dalam wawancara ini pewawancara diharuskan membuat kerangka dan 

garis besar pokok-pokok yang dirumuskan dan tidak perlu ditanyakan secara 

terstruktur. Kemudian penggunaan dan pemilihan kalimat-kalimat untuk 

wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk 

wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi 

wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang akan ditanyakan dapat 

mencakup seluruhnya. 

c. Wawancara baku terbuka 

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat 

pertanyaan baku. Untuk pertanyaannya, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun 

sama untuk setiap responden.  

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah untuk memperkuat data-data 

yang ditemukan di lapangan serta merupakan gambar-gambar dari dokumen milik 

pemerintah desa maupun dinas-dinas terkait. Data dapat berupa foto-foto 

dandokumen-dokumen resmi. 

E. Teknik Analisa Data 

Proses analisa data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber informasi . data ini dapat diperoleh melalui kegiatan wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi, gambar, foto dan sebagainya (Moleong.2008: 247) 
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Analisis data metode kualitatif menurut Seiddel (Moleong.2008:248), prosesnya 

berjalan dengan sebagai berikut: 

1. Mencatat apa yang dituliskan di catatan lapangan, dengan hal itu diberi tanda 

ataupun kode agar sumber datanya tetap dapat dianalisis. 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data tersebut mempunyai sarat 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum dan kemudian dikaitkan dengan Teori-teori sosial. 

 

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Sebelum masing-masing teknik pemeriksaan keabsahan data diuraikan, terlebih 

dahulu ikhtisarnya dikemukakan berdasarkan rumusan masalah. Ikhtisar itu terdiri dari 

kriteria yang diperiksa dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu 

(Soegiono.2005). Ikhtisar tersebut dikemukakan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Pemeriksaan Data 

Kriteria Teknik pemeriksaan 

Kredibilitas (derajat kepercayaan) 1. Perpanjangan keikutsertaan 

2. Ketekunan pengamatan 

3. Triangulasi 

4. Pengecekan sejawat 

5. Kecukupan referensial 
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6. Kajian kasus negatif 

7. Pengecekan anggota 

Kepastian  8. Uraian rinci 

Kebergantungan 9. Audit kebergantungan 

Kepastian 10. Audit kepastian 

 

Didalam penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa teknik pemeriksaan 

diantaranya, adalah sebagai berikut :  

1. Perpanjangan waktu penelitian 

Perpanjangan waktu penelitian mengharuskan peneliti tinggal di lokasi 

penelitian sampai pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka 

akan membatasi : 

1) Membatasi gangguan dari dampak peneliti dalam konteks penelitian, 

2) Membatasi kekeliruan (biases) peneliti dalam melakukan penelitian, 

3) Mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa 

atau sesaat. Dalam hal ini apa yang dilakukan subyek penelitian dalam 

kehidupan sehari-hari berbeda. 

2. Ketekunan pengamatan 

Maksud perpanjangan waktu penelitian ialah untuk memungkinkan 

peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda di lapangan, yaitu faktor-faktor 

kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek yang akhirnya 

mempengaruhi fenomena yang akan diteliti. Berbeda dengan hal tersebut, 

ketekunan pengamatan bermaksud pada menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 
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dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secra rinci. 

Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memggunakan sesuatu pandangan atau pendapat lain. Diluar data tersebut 

dipergunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah 

pemeriksaan melalui sumber data lainnya. 

Triangulasi dengan sumber data diartikan dengan membandingkan dan 

mengecek kembali kepercayaan suatu infomasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif  (Patton 1987:331) hal itu 

dapat dicapai dengan jalan : 

1) Membandingkan data hasil pengamatan lapangan peneliti dengan data 

hasil wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan narasumber didepan umum 

dengan apa yang dikatakan narasumber secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

fenomena yang diteliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan pandangan seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
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berpendidikan menengah, atau tinggi, orang berada atau orang 

pemerintahan. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan dengan konteks penelitian.

4. Analisis kasus negatif

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan 

contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan infomasi 

yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.  

5. Uraian rinci

Uraian rinci adalah salah satu usaha membangun keteralihan dalam 

penelitian kualitatif. Hal ini jelas sangat berbeda dengan non kualitatif dengan 

validitas eksternalnya. Teknik uraian rinci  ini menuntut peneliti agar 

melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan 

secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian dilakukan. 


