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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian tentang “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat sebagai 

Dampak dari Pembangunan Bandara Kediri (Studi pada Masyarakat Desa Grogol, 

Kec. Grogol, Kab. Kediri)” menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.21 Obyek dalam penelitian 

kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode 

penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik, obyek yang alamiah adalah 

obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat 

peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek 

relatif tidak berubah. 

 Dalam penelitian kualitatif instrumen yang digunakan adalah orang atau 

human instrument yaitu peneliti sendiri, untuk dapat menjadi instrument maka 

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu 

                                                           
21 Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. Hal. 1-2 
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bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi 

lebih jelas dan bermakna.22 Metode kualitatif digunakan untuk mendapat data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak, 

oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, 

tetapi lebih menekankan pada makna. Berdasarkan penjelasan yang telah 

dipaparkan maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian deskriptif karena dianggap tepat dalam mendeskripsikan proses 

perubahan sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak pembangunan Bandara 

Kediri pada masyarakat Desa Grogol, Kec. Grogol, Kabupaten Kediri.   

B. Lokasi Penelitian 

 Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, 

Kabupaten Kediri. Desa Grogol merupakan satu dari empat desa lainnya yaitu Desa 

Bulusari, Desa Tiron dan Desa Jatirejo yang menjadi lokasi pembangunan Bandara 

Kediri. Desa Grogol sendiri masih masuk wilayah administratif  Kecamatan Grogol 

dan merupakan wilayah yang terdampak langsung (primer). Alasan peneliti 

memilih desa Grogol sebagai lokasi penelitian karena desa ini merupakan salah satu 

desa yang mengalami dampak primer pembangunan bandara cukup luas, dan 

masyarakat di desa ini masih banyak yang mengalami perubahan sosial ekonomi 

setelah munculnya proyek pembangunan Bandara Kediri, utamanya masyarakat 

yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. 

  

                                                           
22 Ibid. Hal. 2 
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C. Subyek Penelitian    

 Subjek penelitian adalah orang yang paham dan dapat memberikan 

informasi terkait hal-hal yang diteliti. Pengambilan subyek dalam penelitian ini 

menggunakan teknik “purposive”. Menurut Sugiyono, purposive adalah teknik 

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, 

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.23 

 Subyek penelitian ini sebagai sumber data bagi peneliti, adapun kriteria-

kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: 

1) Masyarakat Desa Grogol 

2) Masyarakat yang terdampak langsung pembangunan Bandara 

3) Masyarakat yang mendapat kompensasi dari pembebasan tanah dan 

bangunan 

4) Masyarakat yang terdampak pembangunan tapi tidak mendapat 

kompensasi. 

5) Masyarakat yang mengalami relokasi 

6) Masyarakat yang mengalami perubahan pekerjaan 

7) Memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Grogol sebelum 

dan sesudah munculnya proyek pembangunan Bandara Kediri. 

                                                           
23 Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). 
Bandung: Alfabeta. Hal. 300 
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8) Masyarakat yang mengalami perubahan pendapatan karena 

pembangunan Bandara Kediri. 

9) Memahami proses pembangunan Bandara Kediri. 

10)  Tokoh masyarakat yang mengetahui kondisi sosial ekonomi 

masyarakat Desa Grogol 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut peneliti menemukan hingga 15 subyek 

penelitain yang sesuai dengan beberapa kriteria diatas. Subyek penelitian terdiri 

dari 10 orang masyarakat dan 5 tokoh masyarakat  sehingga data yang diperoleh di 

lapangan bisa berimbang. Subjek penelitian sebanyak lima belas orang ini 

diharapkan dapat mengungkapkan informasi-informasi dan data yang lengkap dan 

terperinci tentang dampak pembangunan Bandara Kediri terhadap perubahan sosial 

ekonomi masyarakat Desa Grogol, Kec. Grogol, Kab. Kediri. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1) Observasi 

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui 

pengamatan langsung terhadap obyek penelitian pada saat proses penelitian 

sedang berlangsung di lapangan, untuk melengkapi data melalui 

dokumentasi dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan, 

pengamatan juga melakukan pencatatan yang berkaitan dengan obyek 

penelitian.24 Marshall menyatakan bahwa “through observation the 

researcher learn about behavior and the meaning attached to those 

                                                           
24 Sugiyono. 2007. Op.cit. Hal. 64 
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behavior” yang berarti melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku 

dan makna dari perilaku tersebut.25 

Peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar untuk 

mengetahui perubahan sosial ekonomi yang terjadi di desa Grogol, sebagai desa 

yang terdampak pembangunan bandara. Dalam observasi terus terang atau tersamar 

peneliti melakukan pengumpulan data dan berterus terang kepada sumber data, 

bahwa sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui 

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dalam suatu saat peneliti juga 

dibenarkan untuk tidak terus terang atau tersamar untuk menghindari kalau suatu 

data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan, yang mana bila dilakukan 

dengan terus terang, kemungkinan peneliti tidak akan dizinkan melakukan 

observasi. 

2) Wawancara 

Teknik wawancara menurut Esterberg didefinisikan sebagai berikut :”a 

meeting of two persons to exchange information and idea through question 

and responses, resulting in communication and joint construction of 

meaning about particular topic”, yaitu wawancara merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.26 Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

                                                           
25 Sugiyono. 2007. Op.cit. Hal. 64 
26 Sugiyono. 2016. Op.cit. Hal 72 
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diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam teknik wawancara, 

yaitu wawancara terstruktur (structured interview) dan wawancara tidak terstruktur 

(unstructured interview), penggunaan kedua teknik wawancara ini dilakukan secara 

kondisional dengan tujuan dapat menggali informasi sedalam-dalamnya dan lebih 

akurat.   

3) Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, pearturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan 

lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Sifat utama dokumentasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, 

sehingga memberi peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah 

terjadi pada masa silam hingga sekarang. Dokumentasi yang digunakan peneliti 

adalah dokumentasi terkait perubahan sosial ekonomi masyarakat desa Grogol yang 

terdampak pembangunan Bandara Kediri. 

E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 
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cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu 

suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.27  Dalam analisis data menurut Miles dan 

Huberman terdapat beberapa komponen antara lain: 

a. Reduksi Data ( Data Reduction ) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti yang telah dikemukakan, makin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks 

dan rumit, sehingga diperlukan analisis melalui reduksi data. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi 

data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tetentu. Dalam mereduksi data, 

setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan utama 

dari penelitian kualitatif adalah pada temuan, oleh karena itu, kalau peneliti 

dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang 

                                                           
27 Sugiyono. 2008. Op.cit. Hal. 335 
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asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan 

perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. 

 

b. Penyajian Data ( Data Display ) 

Setelah tahap reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data 

(data display), penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan 

Huberman menyatakan dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif.28 Melalui penyajian data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami tersebut, selanjutnya disarankan, dalam melakukan 

display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, 

matrik, network (jejaring kerja) dan chart, untuk mengetahui apakah peneliti 

telah memahami apa yang disajikan. 

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi ( Conclusion Drawing/Verification ) 

Langkah ketiga yang dilakukan dalam analisis data kualitatif setelah 

mereduksi data dan menyajikan data adalah menarik kesimpulan atau 

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, tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

                                                           
28 Ibid., Hal. 341 
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data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

F. Teknik Keabsahan Data    

 Teknik pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah 

penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk 

menguji data yang diperoleh. Menurut Sugiyono, uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif dapat diuji menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trianggulasi.29 

 Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan 

validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas 

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono, ada beberapa teknik trianggulasi yang 

dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu: 

 Trianggulasi Sumber 

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

 Trianggulasi Teknik 

                                                           
29 Sugiyono. 2015. Op.cit. Hal. 121 
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Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda  

 Trianggulasi Waktu 

Pengujian kredibilitas melalui trianggulasi waktu dapat dilakukan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda, bila hasil ujian menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.30 

Peneliti melakukan pengecekan data kepada beberapa sumber yang menjadi 

informan dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap 

masyarakat desa Grogol, dan pihak yang mengerti proses pembangunan Bandara 

Kediri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Sugiyono. 2015. Op.cit. Hal. 125 




