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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunkan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan 

suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada 

penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan 

pandangan informasi secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah 

(Silalahi, 2009:77). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, 

dimana dalam penelitian ini akan dilakukan pendeskripsian data yang didapatkan 

oleh peneliti dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori yang digunakan dan 

seseuai dengan penelitian ini yaitu Dampak Kesenjangan Pembangunan Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean. 

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang meneliti tentang 

keadaan maupun kedudukan baik manusia secara individu atau kelompok, objek 

baik benda atau hal lainnya, bagian-bagian kondisi, suatu pemikiran ataupun 

peristiwa yang sedang terjadi saat ini dimana penelitian kualitatif deskriptif ini 

bertujuan untuk membuat dan memberikan pemaparan dan gambaran yang tersusun 

sesuai dengan fakta yang ada di lapangan serta disajikan dengan seteliti mungkin 

bagaimana kenyataan yang sedang diteliti. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan 

oleh Whitney (1960) dalam Nazir (2014: 43) bahwa penelitian deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah yang sedang terjadi didalam masyarakat serta aturan-aturan yang 

ada di masyarakat sekaligus proses dan kebiasaan kebiasaan yang sedang berlaku 

didalam masyarakat baik tentang hubungan antar masyarakat, kegiatan-kegiatan 
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yang dilakukan dalam masyarakat, sikap-sikap yang diterapkan dimasyarakat, 

pandangan-pandangan masyarakat setempat, serta perkembangan-perkembangan 

yang terjadi dalam masyarakat sekaligus respon masyarakat terhadap peristiwa-

peristiwa yang terjadi. 

Penelitian kualitatif deskriptif juga meneliti tentang aturan-aturan dimana 

peneliti dapat membandingkan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, selain itu 

penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan kedudukan serta peristiwa yang mempunyai banyak faktor 

dimana faktor-faktor tersebut mempunyai keterkaitan antara faktor yang satu 

dengan faktor yang lainnya. Peristiwa atau kejadian yang diteliti menggunakan 

penelitian kualitatif deskriptif yaitu peristiwa yang sedang terjadi saat ini dan paling 

tidak peristiwa yang masih bisa diingat oleh subjek penelitian. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian, peneliti akan mengulas 

tentang masalah yang terjadi di Kecamatan Arjasa dimana masalah tersebut adalah 

berkaitan dengan kesenjangan pembangunan yang berdampak terhadap 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Arjasa. Peneliti akan memaparkan dan 

menggambarkan segala bentuk kesenjangan yang terjadi di Kecamatan Arjasa 

khususnya pada kesenjangan pembangunan infrstrukturnya. Dalam hal ini peneliti 

juga akan menjelaskan secara rinci tentang faktor apa saja yang menyebakan 

kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Arjasa sekaligus dampak dari 

kesenjangan pembangunan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan 

Arjasa baik dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terletak di Kecamatan Arjasa 

Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kecamatan Arjasa merupakan 

salah satu Kecamatan yang ada di Pulau Kangean Kabupaten Sumenep, dimana 

antara Kabupaten Sumenep dan Kecamatan Arjasa dipisahkan oleh lautan yang 

sangat luas. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah: 

1. Kecamatan Arjasa merupakan Kecamatan terluas yang ada di Kabupaten 

Sumenep yaitu dengan luas 241,99 Km2. Selain itu, Kecamatan Arjasa juga 

merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak se Kabupaten 

Sumenep yaitu 83.503 jiwa (LKPJ-ATA 2016). 

2. Masyarakat Kecamatan Arjasa sebagai inisiator dalam melakukan protes 

kepada Pemerintah Daerah Sumenep untuk memperjuangkan hak-hak nya 

yang selama ini tidak diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, hal ini 

terbukti dengan adanya organisasi P2K2S (Panitia Persiapan Kabupaten 

Kepulauan Sumenep). Organisasi ini mempunyai visi misi untuk membangun 

kepulauan Kangean dan menyuarakan adanya kesenjangan pembangunan 

yang terjadi di pulau Kangean khususnya Kecamatan Arjasa. 

3. Pulau Kangean khususnya Kecamatan Arjasa merupakan salah satu bagian 

dari kepulauan Sumenep yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah 

Daerah Sumenep. Hal tersebut terbukti dari minimnya fasilitas umum yang 

ada di Kecamatan Arjasa, seperti tidak adanya Rumah Sakit, listrik yang 

hanya menyala pada malam hari, jalan yang rusak serta transportasi laut yang 

kurang layak untuk digunakan. 
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C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data atau narasumber-narasumber 

yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dimana subjek dalam 

penelitian ini ditentukan sendiri oleh peneliti. Teknik yang digunakan peneliti untuk 

menentukan siapa saja yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu teknik 

purposive. Teknik purposive adalah teknik penentuan subjek penelitian dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dimana subjek yang akan digunakan harus 

memahami dan mengerti tentang permasalahan yang menjadi kajian pokok peneliti. 

Selain dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti, subjek 

penelitian ini juga harus mempunyai keterlibatan dalam kondisi yang terjadi di 

Kecamatan Arjasa, serta harus mempunyai kriteria dan karakteristik tertentu dalam 

pemahaman yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah pihak dari masyarakat 

Kecamatan Arjasa yang sudah dipilih langsung oleh peneliti dan pihak dari 

Pemerintah Daerah Sumenep yang berhubungan dengan kondisi di Kecamatan 

Arjasa. 

Tabel 1.1 

Subyek Penelitian 

No Subyek Jumlah 

1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1 

2 BAPPEDA 1 

3 Tokoh Masyarakat 2 

4 Ketua Organisasi PPKKS 1 

5 Mahasiswa 3 

6 Kepala PLN Kangean 1 

 Jumlah 9 
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Pada Tabel 1.1 tersebut merupakan latar belakang atau profesi dari 

beberapa narasumber yang sudah dipilih oleh peneliti dan dijadikan subjek dalam 

penelitian ini, dimana narasumber-narasumber tersebut adalah orang-orang yang 

mempunyai pengaruh besar di Kecamatan Arjasa serta merasakan dan terlibat 

dalam kondisi yang saat ini terjadi di Kecamatan Arjasa. Beberapa narasumber 

diatas dijadikan sebagai subjek penelitian agar bisa mempermudah dan 

memperlancar jalannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan 

data-data dan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Berikut 

merupakan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh masing-masing subjek 

penelitian diatas diantaranya adalah: 

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep 

1) Sebagai Dewan komisi 3 (C) yang bertanggung jawab pada bidang 

infrastruktur Pulau Kangean khususnya Kecamatan Arjasa 

2) Sebagai penghubung antara masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau 

Kangean dengan Pemerintah Daerah Sumenep 

3) Sebagai perwakilan masyarakat Pulau Kangean khususnya Kecamatan 

Arjasa 

4) Memahami tentang masalah kesejahteraan masyarakat Kecamatan 

Arjasa Pulau Kangean 

5) Mengetahui tentang kesenjangan pembangunan di Kecamatan Arjasa 

Pulau Kangean dan faktor penyebab serta dampak bagi masyarakatnya 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

1) Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan wilayah 

Kabupaten Sumenep 
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2) Sebagai koordinator penyelenggara pembangunan wilayah Kabupaten 

Sumenep 

3) Bidang sarana prasarana wilayah dan SDA 

4) Memahami tentang kesenjangan pembanguan dan faktor penyebab 

serta dampaknya 

5) Mengetahui rencana pembangunan wilayah Kabupaten Sumenep. 

c. Tokoh masyarakat 

1) Sebagai perwakilan dari masyarakat Pulau Kangean khususnya 

Kecamatan Arjasa dalam menyampaikan aspirasi 

2) Sebagai inisiator pergerakan masyarakat Kecamatan Arjasa 

3) Tergabung dalam organisasi Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan 

Sumenep (PPKKS) 

4) Penggerak masyarakat Kecamatan Arjasa dalam mengajak masyarakat 

yang lebih aktif dan kritis 

5) Memahami kesenjangan pembangunan di Kecamatan Arjasa dan faktor 

penyebab sekaligus dampak bagi masyarakatnya. 

d. Organisasi Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep (PPKKS) 

1) Memiliki latar belakang pendidikan S-2 

2) Sebagai koordinator dari pergerakan atau protes yang dilakukan 

masyarakat Kecamatan Arjasa 

3) Memahami kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kecamatan 

Arjasa Pulau Kangean 

4) Memahami faktor penyebab sekaligus dampak dari kesenjangan 

pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Arjasa 
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5) Mengetahui tentang kondisi kesejahteraan masyarakat Kecamatan 

Arjasa Pulau Kangean. 

e. Mahasiswa 

1) Mempunyai latar belakang pendidikan S-1 

2) Menjadi perwakilan dari seluruh pelajar yang ada di Pulau Kangean 

khususnya Kecamatan Arjasa 

3) Sebagai anggota dari organisasi Panitia Persiapan Kabupaten 

Kepulauan Sumenep (PPKKS) 

4) Mempunyai pengalaman yang luas tentang pembangunan di Kota 

5) Mengetahui tentang kesenjangan pembangunan di Kecamatan Arjasa 

dan faktor penyebab sekaligus dampak bagi masyarakatnya. 

f. Kepala PLN Pulau Kangean 

1) Minimal menjadi kepala PLN di Kecamatan Arjasa selama 3 tahun 

2) Bertanggung jawab terhadap listrik yang ada di Kecamatan Arjasa 

3) Mengerti kondisi listrik di Kecamatan Arjasa Pulau Kangean 

4) Menangani langsung listrik di Kecamatan Arjasa Pulau Kangean 

5) Sebagai perealisasi listrik 24 jam di Kecamatan Arjasa. 

Sesuai beberapa karakteristik dari narasumber diatas yang dipilih dan 

dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini, dihasilkan indikator dari beberapa 

narasumber yang dipilih oleh peneliti yaitu antara lain: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu Bapak Mukhlis sebagai 

Dewan Komisi 3 (C) yang bertanggung jawab pada bidang infrastruktur di 

Pulau Kangean khususnya Kecamatan Arjasa. 
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2. BAPPEDA yaitu Bapak Afif sebagai Kepala Bidang Sarana Prasana Wilayah 

dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Sumenep. 

3. Tokoh masyarakat yaitu Bapak Mahmud dan Bapak Yani sebagai  orang yang 

mempunyai peranan penting dan pengaruh dalam masyarakat dimana 

dijadikan tempat bertanya dan dimintai pendapat oleh masyarakat Kecamatan 

Arjasa. 

4. Ketua Organisasi Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep 

(PPKKS) yaitu Bapak Hosai sebagai ketua inisiator dari protes yang 

dilakukan masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean yang tergabung 

dalam PPKKS. 

5. Mahasiswa yaitu Kiki, Miftah dan Agus sebagai perwakilan dari pelajar 

masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean yang mempunyai latar 

belakang pendidikan tinggi. 

6. Kepala PLN Kangean yaitu Bapak Angger sebagai penanggung jawab dari 

listrik yang ada di Kecamatan Arjasa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang harus dilakukan oleh 

peneliti pada saat melakukan penelitian, dimana teknik pengumpulan data 

merupakan penunjang bagi keberlangsungan penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan terlebih kepada data primer. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2005: 64) bahwa untuk pengumpulan data yang 

digunakan, dibutuhkan teknik pengumpulan data, agar bukti-bukti atau fakta-fakta 

yang diperoleh berfungsi sebagai data objektif dan tidak terjadi penyimpangan dari 

data yang sebenarnya. Hasil data yang didapatkan dari pengumpulan data nantinya 
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akan dilakukan dilakukan penindak lanjutan untuk penulisan hasil penelitian, 

dengan kata lain pengumpulan data sangat penting dilakukan untuk menentukan 

tindakan selanjutnya dalam penelitian. Pengumpulan data biasanya dilakukan 

dengan mencari data baik meminta maupun mengambil data kepada individu, 

lembaga maupun masyarakat, namun bukan berarti pengumpulan data tidak bisa 

dilakukan dengan cara lain. Pengumpulan data juga bisa dilakukan dengan 

mengulas kembali pengalaman yang dimiliki baik oleh individu maupun kelompok 

msayarakat yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ada beberapa teknik 

pengumpulan data yang perlu diketahui oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik yang paling utama dalam pengumpulan data 

ketika seseorang melakukan penelitian ilmiah, dengan kata lain observasi adalah 

teknik pengumpulan data yang wajib dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan 

penelitian. Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk 

melakukan pengukuran (Soehartono, 2000: 15). Peneliti perlu memahami beberapa 

teknik dalam pengumpulan data, salah satunya adalah teknik observasi yang harus 

digunakan oleh peneliti. Ketika data yang dihasilkan dalam penelitian merupakan 

data dari hasil teknik observasi, maka sebagian besar dari data tersebut sudah bisa 

dipercaya karena otomatis data yang dihasilkan sesuai fakta yang terjadi di 

lapangan. 

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Nazir (2014: 154) bahwa 

observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 
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tersebut. Pada saat melakukan penelitian, sangat pentig bagi peneliti untuk 

mengetahui secara langsung dengan menyaksikan sendiri kejadian atau masalah 

yang terjadi dilokasi yang dijadikan tempat penelitian tanpa melalui perantara baik 

itu orang, benda, fasilitas maupun hal-hal lainnya yang bisa membuat peneliti tidak 

terjun langsung untuk menyaksikan kondisi yang dijadikan kajian dalam 

penelitiannya. 

Keuntungan dalam pengumpulan data dengan melakukan observasi adalah 

peneliti langsung bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dari subjek penelitian, 

peneliti juga bisa mengetahui dan mencatat langsung hal-hal yang terjadi pada saat 

kejadian yang diteliti tersebut terjadi. Observasi dilakukan agar peneliti bisa 

mengukur dan menilai hal-hal yang terjadi di lokasi tempat penelitian sehingga 

peneliti bisa mendapatkan data utama yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara 

mencatat segala hal yang ingin dketahui oleh peneliti terkait dengan kajian 

penelitiannya. 

Pencatatan dalam observasi dilakukan secara teratur dan direncanakan 

terlebih dahulu agar hasilnya mudah dipahami serta tidak membingungkan pada 

saat dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan pengamatan 

secara langsung kepada masyarakat Kecamatan Arjasa terkait pembangunan yang 

terjadi disana. Peneliti juga melakukan obervasi kepada pihak-pihak yang terkait 

dan berhubungan dengan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Arjasa dimana 

pihak-pihak tersebut yang sudah dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sebagai subjek 

penelitian atau narasumber. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan observsi partisipasi dimana peneliti ikut melakukan kegiatan yang juga 
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dilakukan oleh sumber data serta peneliti ikut merasakan suka duka yang dirasakan 

oleh sumber data. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Britha (2001: 67) bahwa 

partisipasi merupakan alat efektif untuk memobilisasi sumber-sumber setempat 

(manusia dan alam). Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan sehingga 

bisa memahami dengan detail kondisi yang terjadi di Kecamatan Arjasa secara 

keseluruhan baik dari masyarakatnya maupun dari pembangunannya sehngga 

informasi dan data yang didapatkan oleh peneliti sangatlah valid dan bisa 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

2. Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara adalah interaksi yang dilakukan secara 

langsung dengan melakukan percakapan antara dua orang dalam hal ini peneliti dan 

narasumber dimana percakapan tersebut dilakukan tidak hanya untuk berbincang-

bincang, namun mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk mendapatkan informasi dan 

data yang dibutuhkan oleh peneliti baik dengan tanya jawab maupun yang lainnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nazir (2014: 170) bahwa yang dimaksud dengan 

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan 

sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (panduan wawancara). 

Tujuan dari dilakukannya wawancara yaitu untuk menghubungkan antara 

orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, 

memverivikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperolah dari orang 

lain. Teknik pengumpulan data dengan wawancara digunakan untuk melakukan 

pencocokan data antara satu orang dengan orang lainnya agar data yang didapatkan 
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tidak subjektif dan sifatnya netral. Wawancara merupakan salah satu proses yang 

dilakukan pada saat pengumpulan data ketika melakukan penelitian, biasanya 

wawancara dilakukan oleh peneliti dengan orang yang sebelumnya belum dikenal 

dimana pada saat dilakukan wawancara narasumber selalu menjawab setiap 

pertanyaan yang dikeluarkan oleh peneliti. 

Wawancara merupakan langkah-langkah interaksi antara peneliti dan 

narasumber pada saat pengumpulan data, dengan kata lain sukses dan tidanya 

pelaksanaan wawancara tergantung pada proses interaksi yang dilakukan oleh 

peneliti dengan narasumber. Mengingat peneliti dan narasumber belum saling 

mengenal, maka diperlukan sikap yang peka dan sabar bagi peneliti agar bisa 

dengan mudah mendapatkan informasi dibutuhkan. Wawancara juga perlu 

dilakukan pada saat yang tepat, dimana peneliti harus pandai dalam membaca 

situasi dengan melihat dan mengamati kondisi narasumber dan lingkungan 

sekitarnya yang sekiranya memungkinkan dan enak untuk dilakukannya wawncara. 

Dalam penelitia ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada subjek 

penelitian dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai pembangunan, 

kesenjangan pembangunan yang meliputi kwalitas pendidikan, pembangunan jalan 

raya, sarana prasarana transportasi khususnya laut, pelayanan kesehatan serta 

pemenuhan akan kebutuhan penerangan listrik. Selain itu dalam wawancara peneliti 

juga menanyakan tentang faktor penyebab kesenjangan pembangunan yang terjadi 

di Kecamatan Arjasa, tidak terkecuali dampak dari kesenjangan pembangunan 

tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Arjasa. 

Peneliti juga mewawancarai pihak pemerintah Kabupaten Sumenep terkait 

pembangunan dan kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Arjasa 



77 
 

sehingga menyebabkan keterisoliran masyarakatnya. Selain itu, wawancara juga 

dilakukan peneliti untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat Kecamatan 

Arjasa, dalam hal ini yang tergabung menjadi anggota organisasi PPKKS untuk 

memperbaiki kondisi yang saat ini terjadi mengingat kesenjangan yang terjadi di 

Kecamatan Arjasa sangatlah mencolok sehingga menjadi permasalahan sendiri bagi 

masyarakatnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data-data tentang kajian yang diteliti oleh 

peneliti baik dalam bentuk catatan, file, dokumen, arsip, surat kabar dan lain 

sebagainya. Dokumen bisa berisi tentang berbagai macam bentuk dalam 

penyampaiannya seperti halnya gambar-gambar, tulisan-tulisan dan lain sebagainya 

terkait dengan kajian penelitian. Pada isi dokumen biasanya menjelaskan tentang 

hal-hal yang sudah terjadi dimasa lalu yang kebanyakan orang tidak tahu tentang 

kejadiannya, dengan kata lain dokumentasi biasanya berhubungan dengan sejarah 

dan pembahasan tentang kondisi dimasa itu. Dokumentasi dibuat oleh individu 

maupun kelompok yang mempunyai inisiatif untuk mengabadikan peristiwa dan 

kondisi pada saat itu dengan persetujuan dan ketetuan yang sudah disepakati 

bersama oleh semua pihak pada saat itu. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Moloeng, 2002:240). Teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari hasil observasi 

dan hasil wawancara yang sudah dilakukan dan didapat oleh peneliti.. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi seperti surat kabar, arsip daerah 

dan lain sebagainya untuk memperoleh data yang mecakup kehidupan sosial, 
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ekonomi, budaya masyarakat yang ada di Kecamatan Arjasa. Adanya dokumentasi 

yang didapat oleh peneliti diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan 

dalam hasil penelitian yang diakibatkan dari keterbatasan-keterbatasan 

pengetahuan subjek penelitian, hal ini dikarenakan dokumentasi merupakan data 

yang benar-benar sudah baku. Dokumentasi juga sangat diperlukan sebagai data 

tertulis atau sebagai tanda bukti dari apa yang sedang diteliti bahwa kebenarannya 

memang nyata baik secara fisik maupun nonfisik. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian tidak bisa 

langsung dijadikan data yang sudah benar-benar valid, dengan kata lain data 

tersebut masih berupa data mentah. Nazir (2014: 304) menjelaskan bahwa analisis 

data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan 

analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang didapatkan dari hasil penelitian 

perlu diolah lagi dan dilakukan penganalisisan dimana dat-dat tersebut dikelompok-

kelompokkan sesuai kategori-kategorinya dan disaring sedemikian rupa sehingga 

akhirnya data tersebut bisa dijadikan data yang kuat untuk menjawab dan 

membuktikan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. 

Teknik analisis data adalah proses penyusunan dan penjabaran data yang 

diperolah selama penelitian dilapangan baik yang melalui observasi, wawancara 

maupun dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang sudah 

ditentukan. Pada saat menganalisis data peneliti harus menggunakan bahasa yang 

semudah mungkin agar pembaca bisa memahaminya dengan mudah. Oleh karena 

itu, dalam menganalisis data diperlukan kejelian dan ketekunan agar penyusunan 
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kalimatnya sistematis. Moeloeng (2002: 103) menjelaskan bahwa proses data dapat 

dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data 

meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Teknik analisis data 

tidak harus dikerjakan pada saat semua data sudah selesai dikumpulkan, namun 

analisis data juga bisa dilakukan pada saat peneliti masih proses pengumpulan data, 

dengan kata lain sambil mengumpulkan data sembari menganalisis data. 

Hal tersebut juga bisa membantu peneliti agar pekerjaannya lebih cepat 

selesai, dimana ketika peneliti melakukan pengumpulan data sekaligus langsung 

menganalisis data yang sudah didapatkannya, maka data yang sekiranya tidak 

sinkron atau tidak cocok bisa diperbaiki pada saat itu juga sehingga nantinya tidak 

ada lagi kesalahan dalam penulisan hasil penelitian, hal ini juga membuat peneliti 

bekerja hanya sekali saja dan langsung bisa menyelesaikan penulisan hasil 

penelitiannya. Teknik analisa yang dilakukan oleh peneliti yaitu memilih data-data 

dari hasil masing-masing teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi dimana data yang utama digabungkan kesesama utamanya begitupula 

dengan data pendukungnya dan selanjutnya di gabungkan dan dicocokkan dengan 

teori yang sudah ada. 

Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2014:247). Pada 

jenis penelitian kualitatif metode penelitian yang digunakan bisa dilakukan secara 

bersamaan tanpa harus menunggu selesai satu persatu. Dalam metode penelitian 

tertentu, ada beberapa metode penelitian yang memang perlu untuk dilakukan 

secara bersamaan seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
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Ketiga metode penelitian ini berkaitan satu sama lain, dengan kata lain antara 

metode penelitian satu dengan metode penelitian lainnya saling melengkapi dan 

saling membantu dalam penyelesaiannya. 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses perangkuman dalam penulisan hasil 

penelitian, dimana segala hasil yang didapatkan dalam penelitian digabung menjadi 

satu dan kemudian dirangkum sekaligus dipilih data-data yang pokoknya. Dalam 

reduksi data peneliti lebih memfokuskan pembahasan pada hal-hal yang inti dalam 

hasil penelitiannya baik dari tema, pola dan lain sebagainya. Reduksi data dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil langkah selanjutnya 

selama penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan semua 

data yang didapatkan dari hasil observasi dan hasil wawancara serta data berupa 

dokumen yang didapatkan dari BAPPEDA Kabupaten Sumenep. Setelah itu 

peneliti memilih data mana saja yang layak dan perlu untuk dimasukkan dalam 

penulisan hasil penelitian ini, baik dari data observasi, wawancara maupun 

dokumen. 

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan pemaparan tentang hasil penelitian yang 

dilakukan sesingkat mungkin tanpa mengurangi pemaparan hasil dari penelitian, 

dengan kata lain penyajian data disajikan sesimple mungkin namun juga sudah 

mewakili keseluruhan dari penelitian. Penyajian data disajikan dalam bentuk narasi, 

bagan dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman 
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(1948) bahwa yang paling sering digunakan unuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data atau 

melakukan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa 

yang telah terjadi sehingga bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan hasil 

penelitian yang didapatkan oleh peneliti dengan observasi, wawancara dan dari 

dokumen, dimana peneliti mendeskripsikan hasil penelitian tersebut serta 

menyajikan data nya dalam bentuk tabel. 

3. Penarikan kesimpulan 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil 

penelitian yang didapatkan pada saat melakukan penelitian dikumpulkan 

seluruhnya dari reduksi data dan penyajian data untuk selanjutnya dilakukan 

penarikan kesimpulan. Pada awal penarikan kesimpulan dari hasil penelitian, 

kesimpulannya masih bersifat sementara karena jika pada penarikan kesimpulan 

pertama ternyata masih belum ditemukan bukti-bukti yang benar-benar kuat, maka 

penarikan kesimpulan tersebut harus dirubah lagi dengan melakukan pengumpulan 

data yang lebih kuat. 

Hal ini dikarenakan rumusan masalah pada awal penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi di lapangan, 

dengan kata lain data sebelumnya yang sudah dipaparkan diawal bisa saja berubah 

pada saat penelitian berlangsung karena tidak sesuai dengan hasil penelitian. 

Namun ketika penarikan kesimpulan pada tahap awal sudah sesuai dengan kondisi 

yang terjadi dan bukti yang didapat dari lapangan sudah benar-benar kuat, maka 

penarikan kesimpulan awal tersebut sudah menjadi kesimpulan yang benar-benar 
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valid. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan setelah 

dilakukan pemilihan data yang perlu untuk dimasukkan serta setelah dilakukannya 

penyajian data. Dari pemilihan data dan penyajian data tersebut peneliti akhirnya 

melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah didapat oleh 

peneliti. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang 

diperoleh pada saat melakukan penelitian baik dari hasil observasi, wawancara 

maupun dokumentasi benar-benar valid dan tidak ada dan tidak ada yang salah. 

Setiap penelitian memerlukan teknik keabsahan data agar data yang dihasilkan bisa 

dipertanggung jawabkan. Berikut merupakan beberapa teknik keabsahan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan  pengamatan  yaitu mealakukan pencarian data dengan sangat 

intens dimana pencarian data tersebut harus konsisten, dengan kata lain pencarian 

data tidak boleh berubah-ubah dan harus tetap selaras sesuai dengan pengamatan 

yang dilakukan dari awal. Agar bisa dikatakan tekun dalam pengamatan peneliti 

harus melakukan penelitian dengan sangat teliti dan terperinci. Ketekunan 

pengamatan bisa berupa wawancara secara intensif dan aktif, hal ini dilakukan agar 

data yang dihasilkan oleh peneliti tidak mengandung unsur kebohongan, 

pemanipulasian maupun keberpura-puraan. Ketekunan pengamatan dilakukan agar 

peneliti bisa menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang cocok dan relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
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Pada penelitian ini, untuk mendapakan data yang benar-benar valid, 

peneliti melakukan ketekunan pengamatan dengan mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh narasumber seperti mengikuti rapat kerja organisasi PPKKS. Pada 

kesempatan mengikuti kegiatan rapat kerja ini, peneliti langsung terlibat dalam 

rencana dan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh organisasi PPKKS dalam 

memperjuangkan hak-hak masyarakat Kecamatan Arjasa terkait dengan kesenjagan 

pembangunan yang terjadi di Kecamatan Arjasa. Selain itu, peneliti juga mengikuti 

program yang diadakan oleh organisasi PPKKS, dimana dalam program tersebut 

dilakukan kunjungan ke dua desa untuk membahas tentang pemekaran desa. Dalam 

hal ini, peneliti mempunyai kesempatan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang 

dampak dari kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Arjasa dimana 

masyarakatnya sudah berupaya untuk melakukan pemekaran dari bawah yaitu desa. 

2. Triangulasi 

Triangulasi data merupakan tekhnik yang dilakukan untuk mengecek data 

yang diperolah dari hasil penelitian dengan cara memanfaatkan atau menggunakan 

hal-hal lain diluar data yang sudah diperoleh peneliti pada saat melakukan 

penelitian. Triangulasi data dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melakukan 

pengecekan dari data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan membandingkan 

temuan yang dilapangan (Moloeng, 2009: 330). Triangulasi dilakukan untuk 

membandingkan data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan data yang ada di 

lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan antara informasi 

yang diberikan oleh narasumber satu dengan informasi yang diberikan oleh 

narasumber lainnya dimana setiap narasumber yang dijadikan subjek penelitian ini 

mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, peneliti juga membandingkan hasil 
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observasi peneliti dengan informasi yang diberikan oleh narasumber. Selain itu, 

peneliti juga melakukan perbandingan antara hasil observasi peneliti dan hasil 

wawancara peneliti dengan data dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti terkait 

dengan pembangunan di Kabupaten Sumenep dan Kecamatan Arjasa. 




