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Bab Tiga 

Metode Penelitian 
 

 Pada bagian ini, penulis secara khusus menyampaikan beberapa 

hal berkaitan dengan proses penelitian dan penulisan hasil penelitian. 

Hal ini penting dalam rangka memahami hasil penelitian yang akan 

dibahas dalam pokok berikutnya. Dalam bab ini, berturut-turut penulis 

membicarakan; Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi peneltian, unit 

amatan dan analisa, cara penentuan informan peneltian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data.  

 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah suatu pendekatan yang sifatnya hanya untuk mencari 

kesimpulan berdasarkan persoalan penelitian melalui hasil data 

deskriptif  yang berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-

orang dan pelaku yang dapat diamati (Moleong, 2001: 3). Rahayo 

(2010), menjelaskan bahwa, dalam penelitian kualitatif, yang ingin 

dicari dalam sebuah penelitian bukan hubungan antar variabel, 

melainkan mencari jawaban secara mendalam atas pertanyaan 

“mengapa”. Dalam penelitian ini, pertanyaan yang ingin ditemukan 

jawabannya oleh peneliti adalah mengapa dan bagaimana persepsi dan 

partisipasi masyarakat Kamoro di desa Hiripau dalam pendidikan 

(sekolah). 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif dapat diartikan prosedur atau cara memecahkan masalah 

penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki 

sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat 

sekarang (Nawawi & Martini, 1994). Keadaan objek yang ingin 

dipaparkan dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat desa 

Hiripau tentang pendidikan dan bagaiamana persepsi ini 

mempengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan. 
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Lokasi Penelitian 

 Dalam rencana awal, peneliti ingin meneliti di dua tempat 

yang berbeda, yakni desa Hiripau dan desa Nawaripi. Setelah 

dipertimbangkan dengan baik (dengan memperhitungkan kesulitan 

dan juga waktu penelitian), peneliti memutuskan hanya melakukan 

penelitian di satu tempat, yaitu desa Hiripau. Perubahan ini langsung 

peneliti sampaikan kepada pembimbing, dan akhirnya disetujui. 

Peneliti mengambil lokasi Hiripau karena beberapa pertimbangan 

berikut ini.  

 Pertama, letaknya cukup jauh dari kota Timika. Letak yang 

cukup jauh dari kota ini diharapkan bisa mewakili masyarakat 

pedalaman.  

 Kedua, masyarakatnya belum terlalu pluralis. Meskipun di desa 

Hiripau sudah ada pedagang dari luar Papua, tetapi jumlah mereka jauh 

lebih sedikit dari masyarkat asli di desa Hiripau ini. Mayoritas jumlah 

ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Relasi-relasi yang 

dibangunnya pun masih kental dengan pengaruh budaya yang mereka 

hidupi. Realitas ini diharapkan membantu peneliti untuk lebih 

memperdalam peran budaya dalam realitas rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan formal.  

 Ketiga, dapat dijangkau dengan mudah. Walaupun jarak 

dengan kota cukup jauh, tetapi akses untuk ke desa Hiripau ini cukup 

lancar. Akses yang lancar ini sangat membantu peneliti untuk sesering 

mungkin datang ke desa Hiripau dan melakukan observasi dan 

wawancara dengan para informan.   

 

Unit Amatan Dan Unit Analisa 

 Untuk mendukung penelitian ini, fokus penelitian diarahkan 

untuk melihat unit amatan(unit of observation) dan unit analisa (unit 
of analysis). Unit amatan adalah unit dimana informasi dikumpulkan. 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada unit amatan (unit of 
observation) pada masyarakat di desa Hiripau, kecamatan Mimika 
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Timur, Kabupaten Mimika yang terlibat dan bertanggungjawab 

terhadap perkembangan pendidikan (sekolah) di desa ini. 

 Unit analisa adalah unit dimana kesimpulan akan digunakan. 

Unit analisa (unit of analysis) dalam penelitian ini  adalah persepsi dan 

partisipasi masyarakat Kamoro di desa Hiripau dalam pendidikan 

(sekolah). 

 

Penentuan Informan Penelitian  

 Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif  berkaitan 

dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau 

informasi dapat diperolehnya (Burhan Bungin, 2007).  Menurut 

Bungin, ada tiga cara menentukan informan Penelitian. Pertama, 

prosedur purposive, yaitu salah satu strategi menentukan informan 

yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan 

kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria 

terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tersebut. Kedua, 

prosedur kuota, yaitu peneliti memutuskan saat merancang penelitian 

berapa banyak orang dengan karakteristik yang diinginkan untuk 

dimasukan sebagai informan. Ketiga, prosedur snowball (bola salju). 

Prosedur ini juga sering disebut sebagai prosedur rantai rujukan atau 

juga prosedur networking. Dalam prosedur ini dengan siapa peserta 

atau informan pernah dikontak atau pertama kali bertemu dengan 

peneliti adalah penting untuk menggunakan jaringan sosial mereka 

untuk merujuk peneliti kepada orang lain yang berpontensi 

berpartisipasi atau berkontribusi dan mempelajari atau memberi 

informasi kepada peneliti. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur snowball 
dalam menentukan informan. Melalui prosedur ini, peneliti pertama-

tama menghubungi seorang dewan gereja setempat untuk meminta 

pendapatnya tentang orang-orang yang bisa menjadi informan dalam 

penelitian ini. Berdasarkan rujukannya, peneliti kemudian menemui 

orang-orang yang dirujuk untuk melakukan penelitian.  
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Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, kami menggunakan tiga teknik 

pengumulan data, yaitu observasi, dokumntasi dan wawancara 
mendalam. John W. Creswell (2010) menjelaskan tiga teknik 

pengumpulan data itu sebagai berikut.  

 Pertama, obseravasi kualitatif merupakan observasi yang di 

dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati 

perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam 

observasi ini, peneliti merekam, mencatat – baik dengan cara 

terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan yang memang yang ingin diketahui oleh peneliti) 

– aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan observasi, tidak saja pada saat melakukan 

penelitian, tetapi sudah berlangsung cukup lama bahkan peneliti 

sendiri sudah pernah mengalami hidup bersama masyarakat suku 

Kamoro. Pengalaman-pengalaman, baik yang tercatat maupun yang 

terekam dalam ingatan dikumpulkan dan kemudian dihubungkan 

dengan hasil wawancara dan studi dokumentasi.     

 Kedua, wawancara. Dalam wawancara ini, peneliti dapat 

melakukan face to face (wawancara berhadap-hadapan) dengan 

partisipan dalam rangka mendapatkan data penelitian. Selain 

menggunakan wawancara berhadap-hadapan, peneliti juga meng-

gunakan metode diskusi kelompok dengan para informan. Tujuan dari 

diskusi ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum pendapat atau 

pandangan para informan terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat 

di desa Hiripau tentang pendididkan (sekolah). Dinamika diskusi ini 

pun bervariasi, ada yang mengungkapkan kekecewaannya yang luar 

biasa atas ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak-anak 

mereka. Ada yang sangat mengharapkan agar anak-anak usia sekolah 

sekarang bisa sekolah, dst. Mereka yang menjadi informan pada 

kesempatan ini adalah mereka yang memiliki pengaruh di kampung 

(desa) Hiripau dan perwakilan, baik dari laki-laki maupun perempuan 

yang umurnya cukup dewasa. Dasar pertimbangannya adalah selain 

mengetahui proses perkembangan pendidikan (sekolah), tetapi juga 
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mengerti tentang budaya. Peneliti menggunakan pertimbangan yang 

kedua ini karena yakin bahwa keterlibatan masyarakat dalam 

pendidikan formal besar kemungkinan juga memiliki keterkaitan 

dengan budaya yang dihayati dan dipraktekkan masyarakat. 

 Setelah melakukan diskusi, peneliti kemudian menentukan 

informan-informan yang bisa diwawancara secara lebih mendalam. 

Metode ini dilakukan mengingat budaya orang Kamoro yang kadang-

kadang sulit berbicara secara terbuka tentang sesuatu yang sensitif di 

hadapan orang yang dituakan atau lebih tua dalam masyarakat. Oleh 

karena itu, peneliti juga menggunakan metode wawancara tertutup. 

Maksud dari wawancara tertutup adalah agar setiap informan bisa 

mengungkapkan dengan leluasa apa yang mereka mengerti tentang 

keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, tanpa merasa takut atau 

ragu, sebagaimana kelihatan pada saat diskus bersama sebelumnya. 

Penggunaan wawancara tertutup ini khusus menyangkut keterkaitan 

antara budaya dengan realitas lemahnya partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan formal. Wawancara tertutup ini hanya kepada informan-

informan yang pada saat diskusi peneliti anggap bisa mendapatkan data 

yang lebih mendalam lagi tentang kaitan antara budaya atau kebiasaan 

dengan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan formal. Selain itu, 

juga kepada informan yang menurut penilaian dan observasi peneliti 

ragu berbicara ketika diadakan diskusi bersama, entah karena takut 

dinilai oleh orang yang lebih tua dengan diri mereka. Hasil wawancara 

ini ditulis dan direkam untuk kemudian dijadikan bahan analisis. 

 Ketiga, selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan 

dokumen-dokumen kualitatif (yang berkaitan dengan penelitian 

tersebut). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian; seperti jurnal-jurnal 

hasil penelitian sebelumnya, sumber-sumber pustaka dan tulisan-

tulisan terkait lainnya.  
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Teknik Analisis Data 

 Menurut Bungin (2007), ada dua tujuan yang ingin dicapai 

dalam analisis data kualitatif. Pertama, menganalisis proses 

berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu 

gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut. Kedua, menganalisis 

makna yang ada di balik informasi, data dan proses suatu fenomena 

sosial itu. 

 Creswell (2010) menyebutkan enam langkah dalam 

menganalisis data. Langkah pertama adalah mengolah dan 

mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan 

transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan 

atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis 

yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Langkah kedua 
adalah membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah 

membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan 

merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang 

terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-

gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas dan 

penuturan informasi itu? Pada tahap ini, para peneliti kualitatif 

terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum 

tentang data yang diperoleh.  

 Langkah ketiga adalah menganalisis lebih detail dengan meng-

coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi 

menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini 

melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang 

telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi 

kalimat-kalimat (atau paragraph-paragraf) atau gambar-gambar 

tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-

kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang seringkali di dasarkan 

pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan. 

Langkah keempat adalah terapkan proses coding untuk 

mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-

tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian 
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informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau 

peristiwa-peristiwa dalam seting tertentu. 

 Langkah kelima adalah tunjukkan bagaimana deskripsi dan 

tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan 

kualitatif. Langkah keenam adalah menginterpretasi atau memakai 

data. Mengajukan pertanyaan “pelajaran apa yang bisa diambil dari 

semuanya ini akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu 

gagasan. Langkah-langkah sebagaimana diutarakan Creswell di atas 

juga peneliti gunakan untuk menganalisis data dari hasil penelitian ini.  

 

Pengalaman Penelitian 

 Sejak awal rencana penelitian di desa Hiripau, peneliti 

membayangkan bahwa proses penelitian akan berjalan lancar dan mudah. 

Bayangan ini muncul karena bagi peneliti, desa Hiripau bukanlah tempat 

yang baru. Selain tempat yang bukan baru lagi, orang-orangnya pun sudah 

dikenal peneliti. Dengan modal yang dimiliki ini, peneliti merasa yakin 

bahwa penelitian yang dilakukan akan berjalan lancar. Bayangan ini 

memang terbukti di lapangan. Peneliti tidak terlalu kesulitan untuk 

berjumpa dengan masyarakat pada umumnya dan secara khusus informan-

informan. Kemudahan ini sangat membantu peneliti untuk melakukan 

kegiatan penelitian. Dalam pertemuan pertama dengan para informan yang 

berlangsung setelah selesai ibadah hari Minggu, suasana keakraban sangat 

terasa di sana. Suasana akrab ini sangat membantu peneliti untuk 

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Para informan sangat 

antusias dengan peneltian ini. Keantusiasan mereka terlihat dari cara 

mereka memberikan gambaran dan penjelasan berkaitan dengan 

pertanyaan penelitian. Ada yang menyampaikannya dengan nada yang 

emosi (ungkapan kekecewaan terhadap situasi pendidikan yang kurang 

berjalan dengan baik), ada juga yang menyampaikan tanggapan terhadap 

pertanyaan dengan menceriterakan pengalaman-pengalaman mereka yang 

sangat unik dan menarik. Ada juga yang dengan tenang menyampaikan 

pandangannya terhadap perkembangan pendidikan di desa Hiripau.  
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  Di tengah mereka memiliki antusiasme menyampaikan pandangan 

dan pengalaman berkaitan dengan pendidikan, ada satu hal yang tidak 

mereka tanggapi berkaitan dengan pertanyaan penelitian, apakah partisipasi 

mereka yang lemah dalam pendidikan juga dipengaruhi oleh budaya yang 

mereka miliki. Pertanyaan ini rupanya sulit untuk mereka jawab. 

Walaupun peneliti berusaha memancing dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang bermaksud menggali kaitan antara budaya dengan persepasi dan 

partisipasi mereka yang lemah dalam pendidikan, tetap saja tidak ada yang 

berani mngungkapkannya secara terang-terangan. Tentu hal ini menjadi 

kesulitan bagi peneliti, sebab berdasarkan observasi dan pengalaman hidup 

bersama mereka, persepsi dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya yang 

mereka miliki. Untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan yang 

berkaitan dengan budaya, mau tidak mau peneliti menggunakan 

wawancara tertutup dengan beberapa informan yang pada saat diskusi 

peneliti nilai bisa mendapat informasi yang sulit ini. Peneliti kemudian 

mendekati informan-informan yang dimaksud, lalu membuat janji untuk 

melakukan wawancara. Syukur, pada akhirnya peneliti bisa bertemu dan 

melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan 

data berkaitan dengan pertanyaan yang belum di gali dalam kesempatan 

diskusi bersama. 

 Selain kepada informan-informan yang sudah ditentukan sebelum 

penelitian, peneliti juga merasa penting untuk melakukan wawancara 

dengan kepala sekolah, pihak Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik 

(YPPK), mantan pembina asrama khusus untuk anak-anak Kamoro dan 

Amungme dan juga staf yang bekerja di Lembaga Masyarakat Kamoro 

(LEMASKO).  

 

 

 


