
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini  dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan

kualitatif untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang

belum  diketahui  (Strauss  dan  Corbin,  2007:5).  Jenis  penelitian  yang

digunakan  ialah  metode  kualitatif  dengan  jenis  deskriptif.  Penelitian

deskriptif  yang  biasanya  disebut  penelitian  taksonomik  menurut  Faisal

(2003:20-22)  dimaksud untuk eksploitasi  dan klarifikasi  mengenai  sesuatu

fenomena atau  kenyataan  sosial  yang berkenaan dengan masalah  dan unit

yang diteliti. 
Menurut  Witney  (dalam  Nasir,  2014:43),  penelitian  jenis  deskriptif

memperlajari permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan tata cara yang

diberlakukan oleh masyarakat dan situasi-situasi  tertentu,  termasuk tentang

pandangan-pandangan, sikap-sikap, kegiatan-kegiatan, hubungan, serta semua

proses-proses yang sedang berlangsungn dan pengaruh dari sebuah fenomena

yang terjadi.
Peneliti bermaksud untuk memaparkan berdasarkan fakta-fakta dalam

masalah penelitian dengan mendeskripsikan kejadian yang berkaitan dengan

perubahan  sosial  dalam  masyarakat  desa  Bumi  Pratama  Mandira  pasca

kemitraan  dengan  PT  Wachyuni  Mandira.  Dalam  pengumpulan  data

membutuhkan observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi agar

mendapatkan  hasil  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Disamping  itu,

berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai maka peneliti menggunakan
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jenis penelitian deskriptif yang berupaya menyajikan gambaran atau deskripsi

yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan hubungan fenomena

yang diteliti.
B. Lokasi Penelitian

Penelitian  dilakukan  pada  masyarakat  Desa  Bumi  Pratama  Mandira

Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi

Sumatera Selatan. Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan karena

keadaan dan permasalahan di Desa Bumi Pratana Mandira sangat menarik

dengan fenomena yang terjadi berdasarkan latar belakang di BAB I untuk

dijadikan  penelitian,  dengan  demikian  maka  tujuan  peneliti  yang  telah

ditetapkan  akan  dapat  tercapai.  Selain  itu  lokasi  penelitian  sangat

memudahkan  peneliti  untuk  mendapatkan  data  sesuai  dengan  tujuan  yang

telah ditetapkan.
C. Subyek Penelitian

Istilah  subyek  penelitian  menunjukan  pada  orang  atau  individu  atau

sekelompok yang dijadikan unit atau satuan yang diteliti (Faisal, 2003:109).

Satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian yang dipelajari

disebut  unit  analisis,  atau  unit  elementer  atau  pelemen  penelitian.  Unit

analisis adalah unit atau elemen yang dianalisa dan dipelajari serta diketahui

satu atau sejumlah hal.  Pada umumnya subyek penlitian atau unit  analisis

dipelajari didalam penelitian sosial individu, keluarga, kelompok, organisasi,

struktur sosial informal dan struktur sosial formal (Silalahi, 2009:250). 
Dalam hal ini teknik yang digunakan peneliti untuk memilih informan

adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan pemilihan siapa

subyek  yang  ada  dalam posisi  terbaik  untuk  memberikan  informasi  yang

dibutuhkan sehingga pertanyaan ataupun data yang diberikan sesuai dengan
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tujuan  penelitian.  Pelaksanaan  dilakukan  dengan  memilih  informan  yang

berkompeten  dan  bersentuh  dalam  pelaksanaan  kemitraan  serta  berperan

dalam kehidupan  sosial  masyarakat  desa  Bumi  Pratama Mandira.  Adapun

kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Pihak  Unit  Kerja  Masyarakat  Kemitraan  Plasma  (UKMKP),  karena

lembaga tersebut yang peneliti  anggap lebih paham terkait  dengan pola

kemitraan  yang  dilakukan  PT  Wachyuni  Mandira  dengan  Desa  Bumi

Pratama  Mandira.  Dalam  hal  ini  peneliti  memilih  2  perwakilan  dari

UKMKP.
2. Ketua RW di Desa Bumi Pratama Mandira. Dikarenakan ketua RW yang

peneliti  anggap  lebih  mengetahui  apa  yang  terjadi  dilingkungan

masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira.
D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data premier

untuk  keperluan  penelitian.  Pengumpulan  data  merupakan  prosedur  yang

sistematis dan standar guna memperoleh semua data yang diperlukan. Dalam

teknik pengumpulan data selalu ada hubungan antara metode pengumpulan

data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan (Nasir, 2014:153).
Dalam pengumpulan data kualitatif ini peneliti menggunakan beberapa

teknik  pengumpulan  data.  Teknik  pengumpulan  data  menurut  Silalahi

(2012:280) adalah suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden

dengan  menggunakan  metode  tertentu.  Teknik  pengumpulan  data  yang

digunakan antara lain: observasi (pengamatan),  interview (wawancara) dan

dokumentasi.
1. Observasi

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat bermanfaat bagi

penelitian, maka akan dilakukan observasi melalui pengamatan langsung
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dilapangan karena observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang

sitematis  terhadap  gejala-gejala  yang  diteliti  (Husnaini  dan  Purnomo,

2008:52).  Observasi  yang  dilakukan  meliputi  dari  aspek  sosial

masyarakat  setempat.  Melalui  cara  ini  kemudian  akan  dicatat  hasil

pengamatan  yang  diperoleh  dengan pertimbangan daribeberapa  aspek-

aspek  yang  akan  diteliti.  Dengan  demikian  maka  akan  diperoleh

kejelasan  mengenai  apa  saja  perubahan  sosial  dimasayarakat  desa

tersebut. Teknik penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data yang

tidak didapat melalui interview. 
2. Wawancara (interview)

Selain observasi, peneliti juga akan melakukan wawancara secara

mendalam  karena  wawancara  salah  satu  teknik  terbaik  untuk

mendapatkan  data  pribadi  dan  dapat  dijadikan  pelengkap  dari  data

lainnya (Husnaini dan Purnomo, 2008:57). Pedoman dari wawancara ini

disusun  dalam  bentuk  pertanyaan  terbuka  yang  dilakukan  secara

mendalam agar mendapatkan informasi dengan bebas demi keleluasaan

dalam penelitian.
Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  jenis  wawancara  tak

terstruktur,  jenis  wawancara  tak  berstruktur  yang  lebih  sesuai  dengan

penelitian  pada  pendekatan  kualitatif  karena  pendekatan  ini  dapat

memberikan peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan

penelitian.  Namun,  walau  dikatakan  wawancara  tak  berstruktur  bukan

berarti  wawancara  yang  dilakukan  tidak  terstruktur,  peneliti  juga

berkewajiban  memiliki  fokus  pembicaraan  yang  nantinya  akan

31



ditanyakan  kepada  narasumber  sehingga  seluruh  wawancara  yang

dilakukan dapat tepat sasaran.
3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan kumpulan

data baku yang diperoleh dari lembaga yang ada. Data dapat berupa foto-

foto, dokumen resmi dan laporan instansi.
E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses pengumpulan data secara sistematis

untuk  mempermudah  peneliti  dalam  memperoleh  kesimpulan.  Menurut

Bogdan dalam Sugiono (2009:334)  tekknik analisa  data  merupakan proses

untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari observasi, wawancara,

catatan laporan, serta bahan lain yang dibutuhkan sehingga secara sistematik

dapat  mempermudah  pemahaman  dan  temuannya  dapat  diinformasikan

kepada orang lain. Dari data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, dengan

tujuan untuk membuat sebuah kesimpulan dari  masalah yang akan diteliti.

Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Sehingga teknik analisa

data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  data

kualitatif.
Menurut  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiono  (2012:246)

mengungkapkan  dalam  data  kualitatif  dilakukan  melalui  tahap  reduksi,

penyajian data dan kesimpulan.
1. Reduksi

Reduksi berarti merangkum dari datayang diperoleh, serta memilih

hal-hal pokok yang penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiono,

2012:247). Pada tahap reduksi kemudian peneliti akan memilih beberapai

informasi  yang  relevan  dan  tidak  relevan  dengan  penelitian.  Setelah

direduksi data akan mengerucut yang nantinya akan semakin sedikit dan
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mengarah  kesebuah  inti  permasalahan  yang  terjadi  sehingga  dapat

memberikan gambaran yang jelas mengenai obyek penelitian.
2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data.

Data  yang  akan  disajikan  berupa  uraian  penjelasan  yang  dilakukan

bersifat deskriptif.
3. Kesimpulan

Tahap akhir  dari  analisis  data adalah kesimpulan.  Setelah semua

data  tersaji  dari  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  pada  obyek

penelitian  dan  dapat  dipahami,  kemudian  dilakukan  penarikan

kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.
F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan  data  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  agar  hasil  penitian

dapat dipertanggung jawabkan dari  segala sisi.  Dalam penelitian kualitatif,

data  valid  atau  sah  apabila  tidak  ada  perbedaan  yang  dilaporkan  dalam

penelitian sesuai dengan apa yang terjadi pada lokasi atau obyek yang diteliti.
Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  teknik  trigulasi  yang  dimana

peneliti membandingkan data dari hasil wawancara yang berasal dari sumber

berbeda,  kemudian  dikategorikan  pada  pandangan  yang  sama,  pandangan

berbeda dan yang lebih spesifik.  Selain itu, untuk menguji  keabsahan data

penelitian  juga  dilakukan  dengan  teknik  trianggulasi  sumber  data  yang

merupakan perolehan datanya berasal dari wawancara ditempat, dokumentasi,

serta  arsip  yang  memuat  catatan  dari  data  yang  dimaksud.  Peneliti  juga

menggunakan  trianggulasi  metode  yang  pengumpulan  data  penelitiannya

menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Dan  penyajian

dilapangan  yang  dimana  peneliti  menentukan  waktu  dalam  pengumpulan

data.
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