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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Soehartono (1999: 9) mengemkakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara 

atau strategi menyeluruh untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan demikian, 

dalam bab ini akan diuraikan cara-cara yang ditempu dalam penelitian ini, yaitu 

menyangkut: pendekatan, jenis penelitian, unit analisa dan pengamatan, jenis data dan 

sumber informasi, lokasi penelitian, proses pengambilan data dan teknik analisa. 

 

3.1. Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan dinamika antar aktor dalam penyusunan proses penyusunan RPJM 

Desa Bukur 2014 – 2019, dan dianalisis dengan menggunakan konsep aktornya 

Bourdieu. Berdasarkan jenis legitimasi ala Weber. Salim (2006:71-72) 

mengungkapkan bahwa konstruktivisme merupakan paham yang digunakan untuk 

menggambarkan realitas, karena setiap realitas adalah unik serta khas, untuk 

mendapatkan validitasnya lebih banyak tergantung pada kemampuan penelitian 

dalam mengkonstruksi realitas tersebut. 

Pernyataan seperti itu tentunya bermakna bahwa penelitian yang pendekatan 

ini, seringkali lebih „kental‟ nuansa subjektif dari peneliti. Namun, bila unsur 

subjektifitas itu dapat dilejaskan serta didukung oleh fakta lapangan yang baik, maka 

hasil penlitian tersebut akan dapat diterima. Pendekatan ini berkonsekuensi terhadap 
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metode penelitiannya, karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Kualitatif merupakan metode alamiah yang melihat realitas sebagai “apa 

adanya”, khusus, spesifik dan berusaha mendiskripsikan kenyataan secara lebih 

mendalam  (Salim, 2006: 8). 

3.2. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan bagian awal, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan eksplanatori. Schulte Nordholt 

(1973: 78-79) mengungkapkan bahwa jenis penelitian desakriptif dimaksudkan untuk 

menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang ada di masyarakat. 

Sedangkan jenis penelitian eksplanatori dimaksudkan untuk menjelaskan atau 

menspesifikasikan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya gejala sosial 

tersebut. 

Berdasarkan uraian Schulte itu, maka penggunaan jenis penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan bentuk peran intelektual dalam proses penyusunan 

RPJM Desa Bukur 2014 - 2019 (faktual). Sedangkan jenis penelitian ekspalanatori 

digunakan untuk menjelaskan situasi sosial yang mendorong dinamika para aktor 

dalam proses penyusunan RPJMDes itu. 

3.3. Unit Amatan dan Unit Analisis 

Unit pengamatan adalah sesuatu yang darinya informasi diperoleh atau didapat 

guna menggambarkan atau menjelaskan satuan analisis.  Sedangkan unit analisa 

adalah bagian yang tentangnya kesimpulan akan diberikan (Ihalauw, 2003: 174-178). 
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Dari pengertian tersebut diatas, maka unit yang akan diobservasi atau diamati 

dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM 

Desa Bukur, yaitu tim penyusun RPJM Desa Bukur. Sedangkan unit analisanya 

adalah dinamika antar aktor melalui modal yang dimiliki dan legitimasi yang diterima 

untuk berdinamika dalam proses penyusunan RPJM Desa Bukur 2014 – 2019. 

 Terkait penelitian ini, karena penelitian ini ialah penelitian dinamika antar 

aktor, maka sumber-sumber informasi yang digunakan ialah hasil wawancara dengan 

beberapa aktor yang terlibat dalam tim penyusunan RPJMDes seperti Ketua Tim 

Penyusun, dan beberapa anggota tim penyusun. 

 

3.4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan, di Desa Bukur Kecamatan 

Bojong. Ada pun dua pertimbangan yang digunakan Desa Bukur sebagai lokasi 

penelitian: 

1. Pertimbangan metodologis karena terkait dengan topik penelitian penulis yaitu 

dinamika antar aktor dalam proses penyusunan RPJMDesa Bukur. Diketahui 

bahwa sewaktu penyusunan RPJMDes desa-desa di Kabupaten Pekalongan, 

hanya di Desa Bukur saja, proses penyusunan RPJMDes ini yang melibatkan 

para aktor yaitu mereka yang terlibat dalam tim penyusun RPJMDes. 

2. Pertimbangan praktis dikarenakan: penulis adalah Mahasiswa sebagai 

mahasiswa praktek lapangan di Desa Bukur juga terlibat dalam proses 
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penyusunan RPJMDesa Bukur 2014 – 2019, sehingga lebih mudah untuk 

memperoleh data-data penelitian. 

 

3.5. Proses Pengumpulan Data 

Proses ini menggunakan 2 (dua) jenis data antara lain: (1) Data primer, diambil 

melalui wawancara mendalam, dengan informan kunci dan (2) Data sekunder, 

sebagai data pelengkap berupa dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk menjawab tujuan penelitian.  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan 

tindakan-tindakan selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen-dokumen 

tertulis (Moleong, 2000:112). Karena teknik pengambilan data yang digunakan 

adalah, wawancara dan observasi. Observasi menurut Faisal (1999:25), adalah 

pengamatan atau penginderaan langsung terhadap benda, kondisi, situasi, proses atau 

perilaku subjek yang diteliti. Untuk itu penulis menggunakan proses penggalian data 

triangulasi, yakni membandingkan data-data hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Observasi yang dimaksud adalah mengamati setiap proses yang 

penyusunan RPJM Desa Bukur dimulai dari pertemuan-pertemuan untuk 

menyepakati peran serta intelektual dalam proses penyusunan RPJMDes dan interaksi 

secara langsung antara intelektual dengan masyarakat desa Bukur dalam proses 

penjaringan aspirasi. Wawancara mendalam terkait dengan mekanisme penyebaran 

ideologi yang dilakukan intelektual yang dijadikan sebagai informan kunci dan juga 

beberapa tokoh masyarakat Desa Bukur. 
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Proses berlangsungnya wawancara dapat diuraikan sebagai berikut: penulis 

membuat janji Ketua Tim Penyusun untuk membantu menyusun lampiran data RPJM 

Desa Bukur. Tanggal 20 Oktober 2014 subuh, penulis berangkat dari Salatiga menuju 

lokasi penelitian menggunakan Bus dan Kereta Api. Setelah tiba di lokasi penelitian, 

penulis melakukan wawancara dengan ketua Tim penyusun RPJM Desa Bukur. 

setelah melakukan wawancara di Balai Desa, penulis melanjutkan melakukan 

wawancara dengan beliau pada hari yang sama yaitu pada pukul 18.00 WIB 

bertempat di rumah beliau. Setelah melakukan wawancara penulis selanjutnya 

mengetik ulang transkrip wawancara dan menggaris bawahi beberapa temuan-temuan 

penting untuk dilakukan lagi wawancara dengan beberapa anggota lainnya.  

Pada tanggal 21 Oktober 2014, penulis melakukan wawancara dengan salah 

satu anggota Tim Penyusun RPJMDes yaitu bapak Tardjo bertempat di rumahnya 

beliau pada pukul 18.00 WIB setelah beliau tiba dari sawah. Setelah melakukan 

wawancara dengan Tardjo, penulis melanjutkan melakukan wawancara dengan Bapak 

Suwandi yang juga salah satu anggota Tim Penyusun RPJMDes pada pukul 19.00 

hingga pukul 22.00 WIB. Setelah wawancara dengan kedua informan ini, penulis lalu 

mengetik ulang transkrip wawancara dan mencatat beberapa pernyataan-pernyataan 

yang perlu dikembangkan untuk wawancara berikutnya. 

Penulis juga membuat janji dengan Sekretaris Tim Penyusun RPJMDes untuk 

diwawancarai, namun beliau tidak dapat diwawancarai karena kesibukan-kesibukan 

tugas beliau sebagai salah satu pamong desa.  
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Dari hasil pengetikan ulang transkrip wawancara, penulis menduga ada temuan 

yang selanjutnya temuan itu penulis lakukan triangulasi dengan salah satu anggota 

tim Penyusun RPJM Desa Bukur sekaligus tokoh masyarakat Desa Bukur yaitu 

Bapak FX Martono. Temuan pertama ialah penulis menduga, telah terjadi beberapa 

penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Desa. Dugaan ini dibangun atas 

beberapa temua bahwa dalam tata kelola administrasi, seringnya para pejabat desa 

mendelegasikan tugas kepada aparatur pemerintah yang lain, bukan didasarkan pada 

job description, tetapi lebih kepada wewenang sebagai atasan kepada bawahan. 

Kedua, tidak adanya komunikasi dari Ketua kepada masing-masing anggota tim, 

maupun sebaliknya. 

Sebagai bentuk triangulasi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak FX 

Martono pada tanggal 24 Oktober 2014, dimana hasil dugaan temuan penulis ini 

diperkuat dengan salah satu percakapan antara Sekretaris Desa, Bapak FX Martono, 

dan Bapak Sumarto, terkait dengan penyelewengan kekuasaan yang terjadi di Desa 

Bukur. Berangkat dari temuan-temuan tersebut, penulis selanjutnya memberikan 

fokus penelitian ini dengan topik Dinamika antar Aktor. 

. 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Creswell 

(dalam Ohoirat, 2014: 20), yang membaginya melalui 3 tahap: (a) mengolah dan 

mempersiapkan data. Hal ini dilakukan dengan cara mendengarkan rekaman dan 

mengetik data mentah yang diperoleh dari temuan di lapangan. Tujuannya untuk 
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membangun gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan/ nara 

sumber tentang politik organisasi. (b) Membuat catatan-catatan khusus informan 

tentang pandangan tersebut dan merefleksikannya secara mendalam. (c) Menganalisis 

secara lebih mendetail ide-ide inti tersebut. Proses awal mengkoding, dilakukan 

dengan cara mempersiapkan data dan dipilah kalimat-per-kalimat, selanjutnya 

dimaknai dan dibuat pengkodean sehingga menghasilkan tema-tema yang banyak dan 

kemudian dikelompokkan ke dalam empat tema besar karena tema-tema yang banyak 

itu beberapa di antaranya memiliki kemiripan dan empat tema besar itu yang menjadi 

pembahasan hasil penelitan (Ohoirat, 2014: 20).  

Langkah selanjutnya dibuat memo yang berfungsi untuk meruntutkan 

pemahaman hasil temuan. Setelah itu, sebelum dimuat dalam hasil penelitian dibuat 

terlebih dahulu, beberapa draft kasar mengenai tema-tema terfokus dan keterkaitan 

antar tema tersebut yang didapatkan melalui hasil penelitian setelah itu dibuatlah hasil 

penelitian final (Smith, 2013 dalam Ohoirat, 2014: 21). Untuk itu sebagai catatan 

penting yang perlu diperhatikan adalah baik tema-tema kecil inti maupun tema besar 

mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara satu sama lain dan bukan merupakan 

suatu bagian yang terpisah-pisah. 


