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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Salah satu bidang pembangunan yang diharapkan dapat mendongkrak 

pembangunan ekonomi  Kabupaten Sumba Barat adalah melalui program Gerakan 

Hidup Hemat. Melalui gerakan ini diharapkan masyarakat dapat mensejahterakan 

dirinya sendiri, sehingga pada batas tertentu akan mampu pula mensejahterakan orang 

lain. Apabila proses pensejahteraan masyarakat ini dapat berjalan dengan baik, maka 

pembangunan di segala bidang tentunya akan semakin mudah terjangkau. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam masalah yang diteliti, yaitu 

gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta antara program Gerakan Hidup 

Hemat yang dicanangkan oleh pemerintah dan bagaimana tanggapan masyarakat 

terhadap pencanangan program tersebut. 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proses keterlibatan 

masyarakat Desa Kalimbukuni Kecamatan Kota Waikabubak dalam program Gerakan 

Hidup Hemat. Melalui penelitian deskriptif kualitatif diharapkan mampu menangkap 

berbagai informasi kualiatif dengan deskripsi yang mendalam. Satuan pengamatan 

dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Desa Kalimbukuni Kecamatan Kota 

Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. 
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3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Desa 

Kalimbukuni di wilayah Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. 

Penelitian dilakukan pada bulan Mei – Juli 2014. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia di wilayah penelitian 

berupa buku literatur, laporan-laporan dan monografi daerah. Untuk memperkaya dan 

mempertajam penelitian bagi penarikan kesimpulan, maka data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yang 

dilakukan terhadap informan kunci (key informan) berdasarkan pedoman wawancara 

yang sudah disiapkan. 

3.4 Penentuan Informan 

Proses pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menentukan sejumlah 

informan kunci (key informan) sesuai kemampuan dan pemahaman informan tersebut 

terhadap pokok penelitian yang akan diteliti. Informan kunci yang dipilih adalah 

orang yang memahami dengan benar dan terlibat langsung dalam aktivitas sosialisasi 

Gerbang Sutera. 

 Adapun pihak-pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pihak 

yang terlibat dalam penentuan kebijakan dan sebagai pengawas akan jalannya 

program sebagai informan kunci, yaitu para tokoh masyarakat, dalam hal ini para 

kepala desa, kepala dusun, dan tuah adat yang berada di Desa Kalimbukuni, 

Kecamatan Kota Waikabubak. 
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3.5 Wawancara terhadap Nara Sumber (Key Informan) 

 Dalam rangka mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka 

wawancara langsung dengan nara sumber perlu dilakukan dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Interview terhadap sumber dilakukan dengan 

cara tatap muka langsung. 

Para nara sumber yang dipakai pada penelitian ini adalah kepala desa 

Kalimbukuni, dan para tokoh masyarakat. Daftar para nara sumber dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Nara sumber 

Nama  Jabatan 

Anderias Umbu Lele Kepala Kalimbukuni 

Soke Sairo Woleka Kepala Dusun 1 

Bora Sudi Louru Kepala Dusun 2 

Bate Seingu Kepala Dusun 3 

Nono Pudu Kepala Dusun 4 

Saba dada Tokoh Adat 

Umbu Djima 

Y.K Tenabolo 

Tokoh Masyarakat 

Tokoh Masyarakat 

Sumber : Data primer, 2014 

 Kendala utama dalam penelitian ini adalah sulitnya menemukan waktu yang 

tepat untuk melakukan wawancara, oleh karena kesibukan para tokoh. Di samping 
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sebagai tokoh adat, mereka adalah petani, sehingga pengumpulan data primer harus 

dilaksanakan baik di rumah maupun di kebun, atau tempat lain sesuai keinginan dan 

kesediaan informan agar dapat menyaring sebanyak mungkin informasi. 

 Selain itu peneliti melakukan pendekatan secara kekeluargaan sebagai usaha 

peneliti untuk memperoleh informasi yang terbuka dan jujur sesuai dengan 

pengalaman dan pengetahuan informan, sehingga kedalaman dan kelengkapan data 

semakin terpenuhi.  

3.6 Teknik Analisis Data 

 Guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang Gerakan Hidup 

Hemat di Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, maka analisis data 

yang akan dilakukan secara kualitatif dengan tahap sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka dan tinjauan terhadap data sekunder 

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku literatur, hasil penelitian 

bidang yang sama yang pernah dilakukan sebelumnya dan referensi yang 

kaitannya dengan materi yang diteliti yakni Kebijakan Pembangunan Kabupaten 

Sumba Barat tentang Gerakan Hidup Hemat; 

b. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

c. Mengumpulkan dan membandingkan hasil wawancara antar narasumber. 

 


