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Penelitian di „Halaman Belakang‟1:  

Pengalaman dari Lapangan 

 

 

Hamparan Putih yang  Menarik Hati 

Setelah menetapkan hati memilih topik pembangunan 

ekonomi desa di daerah sabana, saya mencari program pembangunan di 

Sumba Timur yang dapat menjadi contoh kasus untuk menjelaskan 

bagaimana pembangunan ekonomi desa di daerah sabana dilakukan. 

Pilihan menggunakan kasus pengembangan kapas muncul ketika pada 

akhir tahun 2011, saya menemani seorang teman yang sedang 

melakukan penelitian tentang potensi energi terbarukan di Sumba. 

Dalam satu kesempatan kami mengunjungi perkebunan kapas 

komersial yang berlokasi di Ngohung - Sumba Timur karena biji kapas 

merupakan salah satu materi yang dapat menjadi biofuel. Di lokasi 

perkebunan kapas itu saya tertegun dengan pemandangan yang luar 

biasa. Sejauh mata memandang adalah hamparan putihtanaman kapas 

di atas padang rumput. Di tengah-tengah perkebunan, tampak 

teknologi irigasi canggih untuk menyiram kapas yang disebut sistem 

irigasi center pivot dengan kemampuan jangkauan penyiraman 250 m. 

Teknologi tersebut memungkinkan penyiraman lahan kapas seluas 

kurang 3 hektar setiap harinya.Dari jauh, nampak pula sebuah “mobil” 

berwarna hijau yang bergerak mondar-mandir di lahan perkebunan. 

Ketika kami mendekat, ternyata “mobil” itu adalah alat panen canggih 

yang disebut sebagai „harvester‟. Dengan alat tersebut kapas dapat 

dipanen dengan jauh lebih cepat daripada dengan cara dipetik. Saat itu 

saya merasa kagum sekaligus „canggung‟ melihat  teknologi canggih 

                                                           
1Diterjemahkan secara bebas dari „backyard research‟ yang merujuk pada penelitian 
yang dilakukan pada sebuah lingkungan dimana peneliti telah dan (atau) juga 
mempunyai peran lain dalam lingkungan tersebut.  
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yang ada di perkebunan kapas itu. Rasanya sulit dipercaya ada 

perkebunan canggih di Sumba ketika saya terbiasa melihat masyarakat 

lokal menggunakan teknologi pertanian tradisional. 

Pengalaman mengunjungi perkebunan kapas itu mendorong 

saya untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan 

perkebunan kapas komersial tersebut.Sepanjang tahun 2012 saya 

mengumpulkan berbagai informasi tentang kapas dan pengem-

bangannya di Sumba. Dalam pencarian itulah saya menemukan 

informasi tentang program pemerintah pusat yang disebut sebagai 

Program Akselerasi Kapas Nasional (selanjutnya disingkat PAKN) yang 

pelaksanaannya diawali di Pulau Sumba pada tahun 2008. Laporan dan 

berita-berita online menunjukkan betapa “bersemangatnya” 

pemerintah pusat menjadikan Pulau Sumba sebagai pulau kapas di 

Indonesia. Perusahaan, pemerintah, dan anggota DPR Propinsi NTT 

menyatakan optimisme pada usaha pengembangan kapas tersebut. 

Namun sebagai penduduk di Pulau Sumba, saya justru jarang sekali 

menemukan perkebunan kapas milik penduduk. Hal inilah yang 

membuat saya memutuskan menggunakan program pengembangan 

kapas nasional di Sumba Timur sebagai contoh kasus pembangungan 

ekonomi desa dalam konteks ekologi sabana. 

 

Paradigma Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan 

pemahaman yang mendalam tentang pembangunan ekonomi desa di 

daerah beriklim sabana tropis. Untuk itu menggali makna dan 

penggunaan sumber daya di perdesaan Sumba adalah sebuah 

keharusan. Saya menyadari bahwa makna dan penggunaan sumber 

daya bersifat relatif karena dikonstruksi oleh masyarakat lokal sesuai 

dengan konteks spesifik. Konsekuensinya, pemahaman akan makna 

dan penggunaan sumber daya hanya dapat diperoleh jika penelitian 

yang dilakukan memperhatikan aspek kontekstual dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat lokal.  
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Berdasarkan kesadaran tersebut, dapat dikatakan bahwa 

paradigma yang mendasari penelitian ini adalah paradigma 

interpretifyangmemfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan 

berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang 

dipelajari (Guba, 2005). Paradigma yang berasal dari filsafat Jerman ini 

biasanya dipandang sebagai suatu pendekatan dalam penelitian 

kualitatif, dimana tujuan utama peneliti adalah menafsirkan makna-

makna yang disampaikan oleh partisipan (informan) tentang masalah 

atau isu penelitian, bukan makna yang disampaikan oleh peneliti lain 

dalam literatur tertentu (Creswell, 2010). Dalam penelitian ini, makna 

dan penggunaan sumber daya oleh masyarakat yang tinggal di daerah 

sabana  dalam kaitannya denga usaha membangun ekonomi desa 

menjadi sorotan utama.  

Paradigma interpretif didasarkan pada keyakinan bahwa 

individu (manusia) merupakan makhluk yang secara sosial dan 

simbolik membentuk dan mempertahankan realita mereka sendiri. 

Oleh karena itu, tujuan dari pengembangan teori dalam paradigma ini 

adalah untuk menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan dan 

penjelasan tentang peristiwa sosial tertentu sehingga peneliti mampu 

mengungkap sistem interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada 

dalam lingkungan sosial. Dalam penelitian ini, maka tugas utama saya 

adalah; pertama,  menggali bagaimana informan yang tinggal di daerah 

sabana memandang sumber daya dan bagaimana mereka menggunakan 

sumber daya itu dalam proses membangun ekonomi desa. Kedua, 

melakukan eksplorasi pada posisi petani sebagai subyek dalam proses 

pembangunan ekonomi tersebut serta tanggapang mereka. Hasil 

penelitian sangat tergantung pada kemampuan saya untuk 

menggambarkan dan menjelaskan bagaimana informan tersebut 

membentuk realita mereka sendiri. Intinya, paradigma ini berusaha 

mengungkap bagaimana (how) realitas sosial dibentuk dan 

dipertahankan oleh individu tertentu dan bagaimana mereka 

memaknainya . 
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Saya menyadari bahwa yang menjadi obyek amatan dalam 

penelitian ini adalah perilaku manusia yang sangat dinamis, memiliki 

pikiran, perasaan, pengalaman, kepribadian, kecerdasan, intuisi, yang 

tidak semuanya bisa diukur secara kuantitatif.Sementara itu, manusia 

secara terus menerus akanmenciptakan realitas sosial mereka dalam 

rangka berinteraksi dengan manusia lain. Dengan demikian, ontologi 

dalam studi ini adalah relativisme 2 yang memandang realitas sebagai 

hasil dari konstruksi sosial (socially constructed) sehingga suatu realitas 

bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik, dan dinilai relevan oleh 

pelaku sosial. Sebagai hasil dari konstruksi sosial maka tidak mungkin 

memisahkan kenyataan dari aktor sosial (mayarakat) dan praktek-

praktek sosial yang merupakan kenyataan itu sendiri (realitas). 

Dalam penelitan ini saya berperan sebagai fasilitator atau 

„passionate participant‟ yang menjembatani keragaman subyektivitas 

pelaku sosial dengan tujuan melakukan rekonstruksi realitas sosial 

secara dialektis antara saya (peneliti) dan informan. Saya juga 

menyadari bahwa nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak 

terpisahkan dari penelitian. Dengan demikian, pemahaman suatu 

realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi 

peneliti dengan yang diteliti. 

 

Metodologi Penelitian  

Metodologi dalam penelitian ini adalah reflektif-ideografis 

yang menekankan pada empati dan interaksi dialektis antara peneliti 

dan informan (responden) untuk mengkonstruksi realitas yang 

dianalisis melalui metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian yang 

berusaha menafsirkan fenomena dari sudut pandang pelaku 

berdasarkan interpretasi mereka terhadap fenomena tersebut 

menyebabkan penelitian ini bersifat kualitatif  karena difokusan pada 

bagaimana individu memahami dunianya dan bagaimana mereka 

mengalami peristiwa tertentu. 

                                                           
2Disebut juga dengan idealisme atau nominalisme 
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Pilihan menggunakan metode penelitian kualitatif tidak 

terlepas dari perspektif utama yang digunakan dalam buku ini.  

Perspektif EKL secara tegas  memproyeksikan dua hal; pertama, bidang 

kajian ekonomi bukanlah disiplin ilmu yang “bebas nilai”. Artinya, 

kegiatan ekonomi sangat tergantung pada nilai‐nilai, norma, kebiasaan, 

budaya, dan perilaku tertentu yang terjadi dalam suatu lingkungan. 

Jika lingkungannya berbeda, maka gaya dan pendekatan yang 

digunakan dapat berbeda. Hal ini disebabkan kegiatan ekonomi 

merupakanrealitas yang terbentuk secara sosial melalui interaksi 

individu dan lingkungannya (socially constructed reality); praktik atau 

tindakan yang diciptakan manusia (human creation); dan hasil dari 

kreativitas manusia (human creativity). Kedua, tidak semua nilai, 

perilaku, dan interaksi antara social actors dengan lingkungannya 

dapat dikuantifikasi. Hal ini disebabkan persepsi seseorang atas sesuatu 

sangat tergantung pada nilai‐nilai, kebiasaan, budaya, pengalaman dan 

aturan yang melekat pada individu tersebut. Respon individu terhadap 

sesuatu selalu didasarkan pada pengalaman, budaya dan nilai‐nilai yang 

selama ini diyakini. Kuantifikasi untuk mewakili perilaku, nilai, dan 

fenomena sosial lain dapat menghasilkan sesuatu yang tidak 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sementara tujuan utama 

penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami 

(understandable). Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna dan 

penggunaan sumber daya adalah sebuah kenyataan sosial yang 

dikonstruksi masyarakat lokal (socially constructed reality) dan hanya 

dapat dilakukan dalam setting lingkungan tertentu. 

 

Menggunakan ‘Kasus’  Komoditisasi Kapas Sebagai Strategi Penelitian 

Berdasarkan paradigma penelitian di atas, saya menggunakan 

ekplorasi sebuah kasus sebagai “problem-driven not methodology 
driven” seperti yang disinggung Flyvbjerg (2006)  untuk mencapai 

tujuan penelitian. Terminologi „kasus‟ dalam buku-buku metode 

penelitian biasanya merujuk pada fenomena di suatu tempat dalam 

waktu tertentu dimana data dikumpulkan dan dianalisis (Yin, 2003). 
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Suatu kasus dapat berupa kasus berskala makro sampai dengan kasus 

berskala mikro seperti misalnya; peristiwa sosial atau peristiwa 

individu, program intenasional atau program nasional, aktivitas 

kelompok atau aktivitas individu, dan juga suatu proses. Suatu kasus 

dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan 

informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur 

pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 

2010). Dengan kata lain, eksplorasi kasus adalah strategi penelitian 

yang menekankan pada pemahaman dinamika peristiwa dalam suatu 

setting tertentu (Eisenhardt, 1989). Terkait dengan definisi di atas, 

dalam penelitian ini sayamelakukan eksplorasi fenomena komoditisasi 

kapas sebagai bentuk pembangunan ekonomi desa yang terjadi di Desa 

Tanamanang pada kurun waktu tahun 2008 – 2014. 

Disertasi ini berisi kompilasi artikel yang saling terkait, 

sehingga berstruktur seperti sebuah jurnal edisi khusus. Bentuk itu 

menyebabkan kasus komoditisasi kapas di Desa Tanamanang tidak bisa 

dipandang sebagai kasus tunggal. Hal tersebut baru saya sadari ketika 

melakukan penelitian lapangan sehingga untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, temuan-temuan empirik dalam kasus komoditisasi kapas 

yang „besar‟ itu harus dipisah-pisahkan menjadi kasus-kasus „kecil‟  

yang  sesuai dengan topik setiap tulisan. Hal ini harus dilakukan karena 

setiap tulisan berdiri sendiri-sendiri walaupun pada akhirnya nanti 

ditarik benang merah dalam kesimpulan. Fenomena ini disebut sebagai 

studi kasus berganda (multiple cases) oleh Yin (2003). Bedanya, bila 

Yin (2003) menggambarkan kasus berganda sebagai sebuah fenomena 

yang dikaji dari banyak kasus, penelitian ini menggunakan satu kasus 

untuk menjelaskan banyak fenomena. Sebagai contoh, kasus 

komoditisasi kapas di Desa Tanamanang saya gunakan untuk 

menjelaskan fenomena keterkaitan antara iklim dan kelembagaan 

dalam pembangunan ekonomi desa; penggunaan lahan dan tenaga 

kerja sebagai sumber daya ekonomi; arena ekonomi-politik, dan 

bahkan respon petani pada suatu program pembangunan ekonomi desa. 

Hal ini dapat dilakukan karena tersedia data untuk menjelaskan dan 

mendukung argumen pada masing-masing topik tersebut. Adapun data 
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tentang keterkaitan antara iklim  dan kelembagaan lokal berbeda 

dengan data untuk menjelaskan keterkaitan penggunaan lahan dan 

kelembagaan lokal. Demikian juga data tentang keterkaitan antara 

ketersediaan tenaga kerja dan kelembagaan lokal berbeda dengan data 

untuk menjelaskan respon petani pada kasus komoditisasi kapas. 

Atas fenomena tersebut kasus yang dimaksud dalam buku ini 

merujuk seperti yang dijelaskan oleh Christian Lund (2014) pada 

tulisannya yang berjudul „Of What is This a Case?: Analytical 
Movements in Qualitative Social Science Research‟ bahwa: 

“A case is an edited chunk of empirical reality where certain 
features are marked out, emphazied, and privileged while 
others recede into the background. As such, a case is not 
„natural‟, but a mental, or analytical, construct aimed at 
organizing knowledge about reality in a manageable way‟” 

Berdasarkan definisi tersebut, saya menggunakan kasus-kasus 

kecil, atau seperti yang dikutip Lund (2014) dari Oliever de Sardan 

(2008) sebagai kasus mikro, untuk menjelaskan keterkaitan antara 

ketersediaan sumber daya dan keberadaan kelembagaan lokal. Adapun 

kasus mikro merujuk pada: 

“events and problems that the participants as well as the 
observers are able to discern as relatively discrete sets of 
events and actions” 

Kasus-kasus mikro tersebut saya tuangkan dalam bentuk 

petikan wawancara informan dan cerita dalam box yang sesuai dengan 

masing-masing tema pada artikel-artikel dalam buku ini. Adapun kasus 

“umum” yang dimaksud  adalah komoditisasi kapas sebagai representasi 

dari pembangunan ekonomi desa dengan konteks ekologi spesifik yaitu 

daerah beriklim sabana tropis (tropical savanna).  

 

Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pulau Sumba, khususnya di wilayah 

Kabupaten Sumba Timur.Penentuan lokasi penelitian dipilih dengan 
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dua alasan; pertama, Program Akselerasi Kapas Nasional (PAKN) di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur diawali di Pulau Sumba. Kedua, 

perusahaan perkebunan kapas pertama di propinsi tersebut di atas 

berlokasi di Kabupaten Sumba Timur.Kedua alasan tersebut saya 

anggap sebagai pendorong utama komoditisasi kapas di Sumba Timur. 

Selanjutnya, dari 22 kecamatan yang ada di wilayah 

administrasi Kabupaten Sumba Timur, 3  Kecamatan Pahunga Lodu 

dipilih untuk menjadi lokasi penelitian. Adapun di wilayah kecamatan 

tersebut terdapat Desa Tanamanang yang menjadi lokasi demonstrasi 

plot (demplot) pengembangan tanaman kapas4.  Desa ini adalah satu-

satunya desa di Sumba Timur yang dipilih pemerintah daerah untuk 

menjadi lokasi demplot kapas.Selain sebagai lokasi demplot, Desa 

Tanamanang juga merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumba 

Timur yang menjadi penerima bantuan sosial (bansos) benih kapas 

PAKN.Dengan demikian, Desa Tanamanang menerima dua jenis 

program pengembangan kapas; program demplot kapas dan program 

bansos kapas.Secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

dilakukan di Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten 

Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

Desa Tanamanang di wilayah Mangili dapat diakses dengan 

mudah melalui jalan darat dari Waingapu, ibu kota kabupaten Sumba 

Timur. Selain menggunakan kendaraan pribadi, desa itu dapat dicapai 

dengan menggunakan transportasi umum (bis) yang cukup banyak 

melalui desa tersebut.Sampai dengan Desember 2014, setiap hari ada 5 

bis yang berangkat dari Waingapu menuju arah Mangili dan Waijelu 

pada pagi hari dan pulang kembali ke Waingapu pada siang hari 5 . 

Sebaliknya, ada 6 bisdari Wula Waijelu dan Mangili yang berangkat ke 

                                                           
3 Pada tahun 2009 ada 20 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur yang kemudian 
menjadi 22 kecamatan pada tahun 2011 karena adanya 2 kecamatan baru hasil 
pemekaran wilayah. 
4“Sumba Penghasil Kapas Terbesar”.FloresNews.com, Monday, 27 June 2011, 02:57; 
hasil wawancara dengan Kadisbun Sumba Timur, Oktober 2012. 
5Nama ke-5 bis itu : Ana Mahang, Putra Teba, Harapan Sama (2 bis), dan Ohaya.  



Penelitian di ‘Halaman Belakang’” 
Pengalaman dari Lapangan 

57 
 

Waingapu pada pagi hari, dan kembali pada siang hari 6 . Namun 

demikian, tidak tersedia angkutan umum lokal di desa itu dan belum 

semua jalan beraspal.Angkutan umum hanya tersedia pada hari Sabtu 

ketika pasar (pranggang) mingguan digelar. Dengan demikian selama 

penelitian lapangan berlangsung saya memilih menggunakan sepeda 

motor atau berjalan kaki untuk transportasi lokal.  Aliran listrik, air 

bersih, dan sinyal telepon tersedia, khususnya di pemukiman 

penduduk yang terletak dekat dengan jalan raya/utama. 

 

Informan Kunci 7 

Salah satu karakteristik dalam penelitian kualitatif adalah 

menentukan informan (partisipan) melalui karakteristik tertentu yang 

terencana dan disengaja (Creswell, 2010).Oleh karenanya, informan 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan 

kebutuhan data untuk menjawab pertanyaan penelitian.Kelompok 

pertama adalah informan yang memberikan informasi tentang 

pelaksanaan PAKN di Sumba Timur.Informan yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah; Kepala Dinas Perkebunan Sumba Timur, Kepala 

Desa Tanamanang, Tokoh adat dan agama yang tinggal di sekitar lokasi 

penelitian. Dari para informan awal, saya menentukan lagi informan 

lain yang diusulkan oleh informan awal (snowball) untuk melengkapi 

informasi tentang tema yang lebih khusus. Informan tersebut adalah; 

kepala sub bagian di Dinas Perkebunan (kabid bina produksi pertanian 

yang bertanggungjawab pada PAKN) dan „penyuluh kapas‟ (TKP dan 

PL-TKP)  yang berkantor di  Dinas Perkebunan Sumba Timur 

Kelompok kedua adalah informan yang terlibat langsung dalam 

komoditisasi kapas di Desa Tanamanang.Kelompok kedua menjelaskan 

makna dan penggunaan 2 sumber daya yang diasumsikan tersedia 

untuk mendukung program nasional tersebut; lahan dan tenaga 

                                                           
6Nama ke-6 bis itu : Pahunga Lodu, Mari Longa, Arjuna (2 bis), Impian, dan Putra 
Mabaradita 
7Daftar nama informan tersedia pada lampiran dalam buku ini. 
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kerja.Infoman kelompok ini dipilih dengan kriteria tertentu yaitu 

terlibat dalam budi daya kapas8.Informan awal yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah ketua kelompok taniDesa Tanamanang yang 

menerima program pengembangan kapas nasional. Ada empat 

kelompok tani yang terlibat dalam program pengembangan kapas di 

Desa Tanamanang; dua kelompok tani yang mengelola demonstrasi 

plot (demplot) kapas pada TA 2008/2009 – 2010/2011, dan dua 

kelompok tani lainnya yang mendapat program bansos kapas sejak  TA 

2009/2010 sampai dengan TA 2012/2013, pada saat penelitian lapangan 

dilakukan.  Informan lain yang memenuhi kriteria dalam kelompok ini 

diperoleh melalui informasi dari ketua kelompok tani, khususnya 

informasi tentang petani perempuan yang menjadi anggota kelompok 

tani yang bersangkutan. Pemilihan kriteria informan berdasarkan jenis 

kelamin dilakukan sebagai bentuk kesadaran akan isu gender, 

khususnya menggali pemahaman yang menunjukkan bahwa laki-laki 

dan perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dalam 

pembangunan.  Berikut ini adalah tabel informan dan metode yang 

digunakan untuk mendapat data secara umum: 

Tabel 3.1. 

Informan & Metode Pengumpulan Data untuk Setiap Topik Tulisan 

Topik tulisan 
(artikel) 

Informan Metode 

Iklim Petani anggota kelompok tani, 
ketua kelompok tani, kepala desa,  
tokoh masyarakat/tokoh agama 

wawancara 
mendalam, 
pengamatan  

Lahan Petani  anggota kelompok tani, 
ketua kelompok tani, kepala desa, 
tokoh masyarakat/tokoh agama 

wawancara 
mendalam, 
pengamatan 

Tenaga kerja Petani  anggota kelompok tani, 
ketua kelompok tani, kepala desa, 
tokoh masyarakat/tokoh agama 

wawancara 
mendalam, 
pengamatan 

Komoditisasi 
kapas sebagai 
arena 

Petani  anggota kelompok tani, 
ketua kelompok tani, kepala desa, 
Kepala Dinas Perkebunan ST, 
Penyuluh (TKP), Kabid Bina 

wawancara 
mendalam, 

                                                           
8Keterlibatan yang dimaksud adalah  informan pernah atau sedang mendapat bantuan 
benih kapas dari pemerintah dalam kerangka PAKN 
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Produksi Disbun ST 

Respon/tanggapan 
petani pada 
komoditisasi kapas 

Petani  anggota kelompok tani, 
ketua kelompok tani, kepala desa, 
tokoh masyarakat 

wawancara 
mendalam, 
pengamatan 

 

Data : jenis, sumber, dan pengumpulannya  

Data primer dalam penelitian ini berasal dari penelitian 

lapangan yang mengandalkan wawancara mendalam dan pengamatan 

sebagai teknik pengumpulan data.Hasil dari penelitian lapangan adalah 

fieldtalk, yaitu rekaman wawancara, catatan lapangan (fieldnotes) dan 

catatan harian (jurnal).Sementara itu data sekunder bersumber dari 

berbagai jenis dokumen seperti; statistik kabupaten, laporan dari Dinas 

Perkebunan Kabupaten Sumba Timur, laporan dari Balittas Malang, 

dan laporan dari Kementrian Pertanian RI. 

Selama mengumpulkan data primer dengan tekhnik 

wawancara, saya tidak hanya mencatat poin-poin penting yang 

diungkapkan informan tetapi juga merekam pembicaraan itu.Alat 

rekam yang digunakan adalah Sony IC recorder seri ICD-P630F yang 

mampu menyimpan data rekaman sampai dengan 512 MB. Walaupun 

bukan model terbaru namun alat rekam digital itu sangat membantu 

ketika melakukan penelitian lapangan karena selain ukurannya yang 

kecil, bentuknya yang mirip hand phonemembuat informan „tidak 

tertarik‟ dan tidak terintimidasi sehingga proses merekam wawancara 

berjalan lancar. Saya juga tidak perlu repot-repot membawa kaset 

recorder karena hasil rekaman dapat langsung dipindahkan ke laptop 

yang membuat penyimpanan data semakin mudah.Sayang alat rekam 

itu cukup banyak membutuhkan batere agar dapat berfungsi merekam 

pembicaraan dengan kualitas rekaman terbaik. 

Pengumpulan data primer melalui wawancara dilakukan 

dengan bantuan asisten peneliti karena keterbatasan saya dalam 

memahami bahasa lokal, walau telah tinggal cukup lama di 

Sumba.Dengan demikian tugas utama asisten peneliti adalah 

membantu dalam berkomunikasi dengan informan.Kriteria yang saya 
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tetapkan untuk asisten peneliti adalah sebagai berikut; sudah pernah 

terlibat dalam kegiatan penelitian bersama saya, mampu 

berkomunikasi aktif menggunakan bahasa lokal (Bahasa Mangili), dan 

tinggaldi Desa Tanamanang. Kriteria tersebut saya anggap penting 

karena dengan demikian saya sudah mengetahui kapasitas asisten, dan 

sebaliknya sang asisten pun sudah mengetahui apa yang saya harapkan 

sebagai peneliti dari bantuannya itu. Namun suatu kejadian ketika 

melakukan penelitian ini membuat saya belajar satu hal yang tidak 

disadari sebelumnya: asisten peneliti yang baik tidak sama dengan 

asisten peneliti yang sesuai. Seorang asisten peneliti yang 

berpengalaman tidak selalu cocok dengan “situasi dan kondisi” ketika 

sebuah penelitian dilakukan. Box 3.1. berikut ini menyajikan 

pengalaman saya tentang hal tersebut:  

 

Box 3.1 :Ketika pengalaman saja tidak cukup 

YM adalah salah satu alumni perguruan tinggi tempat dimana saya 
bekerja.Ia berasal dari Tabundung, sebuah wilayah di bagian Selatan Sumba 
Timur. Ketika menjadi mahasiswa, ia aktif di organisasi kampus, pernah 
menjadi  asisten dosen, dan beberapa kali terlibat sebagai enumerator 
penelitian. Setelah lulus ia menikah dengan anak kepala Desa Tanamanang 
dan tinggal di desa itu.  Awalnya saya merasa iaadalah “the perfect one” 
untuk menjadi asisten peneliti karena memenuhi semua kriteria yang saya 
tetapkan. Bahkan, posisinya sebagai menantu kepala desa membuat saya 
merasa penelitian lapangan akan terjamin kelancarannya. Ternyata 
bayangan itu meleset.YM memang banyak mengenal orang dan tokoh di 
desa itu.Ia juga menguasai semua jalan di desa, mengetahui nama-nama 
kampung, cekatan, dan berperan sebagai asisten peneliti yang baik. Namun 
pada saat fieldwork berlangsung, beberapa informan utama dalam 
penelitian ini sedang berselisih paham dengan kepala desa.Akibatnya, 
walaupun kedatangan kami selalu diterima dengan baik, suasana 
pertemuan selalu terasa kaku. Informan menjawab  pertanyaan dengan 
jawaban yang „seadanya‟,  irit bicara, dan  YM pun tampak agak tegang 
walaupun mencoba menutupinya dengan banyak bercanda dan merokok. 
Saya menjadi serba salah.Percakapan informal yang diidamkan nampaknya 
tidak bisa tercapai.Untunglah sebagai orang yang tidak asing dengan 
kegiatan penelitian YM sangat memahami masalah ini. Ia pun tanggap atas 
apa yang sedang terjadi dan akan terjadi jika ia  tetap memaksakan diri 
menjadi asisten. Atas inisiatifnya sendiri, ia mencarikan asisten pengganti 
untuk saya. 
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Pengalaman dalam box 3.1 membuat saya menyadari bahwa 

peran seorang asisten dalam penelitian ini lebih dari sekedar 

menterjemahkan atau menjembatani komunikasi antara saya dan 

informan.Asisten dalam penelitian ini haruslah sudah dikenal, dapat 

diterima, dan dipercaya oleh para informan kunci jika saya ingin 

mendapatkan informasi yang otentik. Ketegangan yang sedang terjadi 

antara kepala desa dan penduduk di dua kampung (paraingu/kotaku) 

membuat para informan nampaknya „segan‟ bila harus berbicang-

bincang dengan orang yang baru dikenal atau yang mempunyai 

hubungan dekat dengan sang kepala desa.  

Untunglah di Desa Tanamanang ada alumni lain yang belum 

mendapat pekerjaan tetap sehingga bersedia membantu saya menjadi 

asisten peneliti. Alumni itu adalah JTT yang saya anggap dapat menjadi 

asisten peneliti yang „tepat‟ dalam penelitian lapangan.  Alasan pilihan 

tersebut saya sajikan dalam box 3.2 di bawah ini: 

 

Box  3.2 :  Seorang asisten yang tepat 

JTT, sang asisten pengganti, juga alumni perguruan tinggi dimana saya 
bekerja. Sebenarnya saya belum pernah bekerja sama dengannya dalam 
kegiatan penelitian dan satu-satunya pengalaman penelitiannya adalah 
ketika ia menulis skripsi. Namun ia adalah anggota kabihu (klan) utama di 
kampung yang menjadi salah satu lokasi penelitian saya. Bukan itu saja, di 
kampungnya ia adalah orang kedua yang berhasil mencapai gelar sarjana. 
Bagi anggota kabihunya hal itu adalah sebuah pencapaian  yang luar biasa 
dan ia sangat dibanggakan oleh keluarga besarnya.  Sebagai “ana tana” 
(orang  lokal) tentu saja ia sangat mengenal wilayah Tanamanang, 
mengetahui sejarah lokal, nama-nama kampung, dan cerita-cerita lain 
seputar warga desa. Ia pun punya hubungan yang sangat baik dengan 
informan-informan utama dalam penelitian ini karena hampir semua 
informan mengenalnya. Bahkan, istri seorang ketua kelompok tani  adalah 
saudara perempuan ayahnya. Hal ini membuatnya dipandang sebagai  pihak 
“yera” oleh  ketua kelompok tani  dan para anggota kelompoknya. Dalam 
adat dan budaya Sumba, pihak „yera” mempunyai posisi yang lebih “tinggi” 
dari pihak “laiyia‟-nya (ipar). Alhasil, setiap kali kami berkunjung ke  
kampung itu  wawancara pun menjadi jauh lebih lancar dan mereka 
menyambut kami  dengan lebih santai. Berbagai cerita dan informasi pun 
mengalir dengan mudah dari para informan. 
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Posisi Peneliti dalam Penelitian Lapangan 

Dalam melakukan pengumpulan data, posisi seorang peneliti 

menjadi salah satu penentu untuk mendapatkan data yang otentik 

(Somantri, 2005).Posisi peneliti kualitatif menekankan pada hubungan 

antara peneliti dan realitas yang ditelitinya.Dalam sebuah penelitian, 

hubungan yang „tidak seimbang‟ antara peneliti dan informan dapat 

menyebabkan penggalian data menjadi bias.  Sebagai contoh, seorang 

peneliti yang mengenyam pendidikan tinggi, mengenakan pakaian 

yang sangat bersihdan rapi, berbicara dengan bahasa formal dan 

menunjukkan otoritas pengetahuan yang “berbeda” saat meneliti 

petani kecil di perdesaan menyebabkan hubungan antara peneliti dan 

informan menjadi timpang yang dilegalisasi oleh kultur patron-klien 

petani (Somantri, 2005). Menyadari hal tersebut saya berusaha untuk 

menanggalkan „status‟ sosial, ekonomi, dan budaya yang lekat pada 

saya ketika proses penelitian lapangan dilakukan. Namun hal tersebut 

tidak mudah, seperti pengalaman yang disajikan pada box 3.3 berikut 

ini:  

 

 

Box  3.3: Posisi saya : dosen, peneliti, atau tau humba? 

Awalnya saya meminta asisten peneliti untuk memperkenalkan diri saya 
sebagai “dosen yang sedang belajar tentang kapas dan budaya Sumba”.Saya 
meminta untuk tidak menyinggung keberadaan saya sebagai mahasiswa S3, 
orang Sumba, atau adanya hubungan keluarga di daerah Mangili.Atas 
permintaan itu, asisten peneliti menyanggupinya dan selalu 
memperkenalkan saya hanya sebagai “dosen yang sedang belajar tentang 
kapas dan budaya Sumba”.Pada minggu-minggu pertama saya merasa hal 
tersebut berjalan lancar. Namun lama-kelamaan saya mulai merasa jawaban-
jawaban informan „terlalu sempurna‟ dan tidak sesuai dengan kenyataan, 
khususnya ketika sampai pada topik pembicaraan tentang  program 
pengembangan kapas atau yang populer disebut sebagai „bansos kapas‟.  
Ketika terjadi diskusi kelompok di sebuah kampung, saya merasa jenuh dan 
secara “tidak sengaja” mengungkap kebenaran tentang diri saya yang selama 
ini tidak terungkap. Betapa terkejutnya para informan ketika mengetahui 
bahwa saya sebenarnya juga tau humba (orang Sumba), walaupun berasal 
dari bagian tengah Pulau Sumba. Mungkin Bahasa Indonesia saya yang 
masih kental berlogat Jawa dan kulit saya yang agak terang membuat 
mereka menganggap saya sebagai “tau jawa” (orang yang berasal dari Jawa 
atau luar Sumba).   
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Observasi 

Selain wawancara mendalam, data primer juga berasal dari 

pengamatan lapangan atau observasi lapangan yang bertujuan untuk 

mendapat gambaran lebih lengkap dalam mendukung hasil 

wawancara.Observasi memang dilakukan selama penelitian lapangan, 

namun ada beberapa observasi yang saya anggap berkesan dan perlu 

disampaikan pada bagian ini. Observasi pertama dilakukan saya pada 

awal penelitian dengan cara mengelilingi wilayah Desa Tanamanang 

bersama asisten peneliti untuk mengenal „medan‟ penelitian. Asisten 

peneliti yang berasal dari desa itu menunjukkan kampung-kampung 

yang ada di wilayah Desa Tanamanang, nama-nama tempat, dan lain 

sebagainya. Tentu saja pada awalnya saya tidak bisa mengingat semua 

nama tempat tersebut, namun seiring dengan waktu dan intensitas 

“jalan-jalan” yang cukup tinggi, saya menjadi lebih familiar dengan 

nama tempat dan kampung di wilayah administratif desa tersebut. 

Observasi juga dilakukan dengan mengunjungi ketua kelompok 

tani yang terlibat dalam PAKN.Observasi ini dilakukan sambil 

memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kunjungan saya pada 

ketua kelompok tani. Pada kunjungan awal saya memang lebih banyak 

„berbasa-basi‟ dan belum banyak bertanya tentang topik-topik dalam 

pertanyaan penelitian. Hal ini saya lakukan agar terjalin hubungan 

 
Mereka semakin terkejut ketika asisten peneliti menyinggung bahwa saya 
menikah dengan anggota salah satu kabihu (klan) di Mangili yang mereka 
kenal dengan baik.Pengungkapan  itu merubah segalanya. Pengakuan kami 
membuat mereka lebih terbuka karena menganggap saya „bukan orang lain‟. 
Semua jawaban yang kami peroleh sebelumnya berubah seketika.Akhirnya, 
sepanjang fieldwork saya menggunakan hal ini sebagai strategi terakhir bila 
merasa informasi yang didapat “kurang meyakinkan”. Artinya, ada saat ketika 
saya cukup memperkenalkan diri sebagai “dosen” atau “peneliti”, dan ada 
waktu ketika saya membuka diri saya sebagai tau humba  (orang Sumba) atau 
tau Pahada (orang yang berasal dari kabihu Pahada). 
informasi yang didapat “kurang meyakinkan”. Artinya, ada saat ketika saya 
cukup memperkenalkan diri sebagai “dosen” atau “peneliti”, dan ada waktu 
ketika saya membuka diri saya sebagai tau humba  (orang Sumba) atau tau 
Pahada (orang yang berasal dari kabihu Pahada). 
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yang lebih akrab antara saya dan informan. Namun walau saya merasa 

cukup sering memperkenalkan diri sebagai “dosen yang sedang belajar 

tentang kapas dan budaya Sumba”, masih ada juga yang berpikirsaya 

sebagai pedagang beretnis Tionghoa yang mereka panggil dengan 

sebutan “Aci”. Mereka menyangka saya datang untuk membeli kapas 

atau jagung hasil panen mereka. Beberapa orang lainnya bahkan 

menyangka saya sebagai pegawai pemerintah yang datang untuk 

memberi bantuan karena sering menyinggung tentang bantuan sosial 

kapas.Akibatnya setiap kali saya datang berkunjung ke rumah ketua 

poktan, tetangga yang juga anggota poktan mulai berdatangan satu 

persatu berharap mendapat “jatah bantuan”.Untunglah seiring dengan 

berjalannya waktu para informan mulai mempercayai bahwa saya 

bukan pedagang dan pegawai pemerintah. 

Saya juga mengunjungi lokasi demplot pengembangan kapas 

yang terletak di pinggir Sungai Kaliongga.Oleh penduduk lokal, lahan 

yang terletak di pinggir sungai Kaliongga itu disebut sebagai “mondu 
Kaliongga” atau “tana mondu”, atau “mondu” saja. Pada saat observasi 

dilakukan, mondu baru saja dilanda banjir sehingga sisa-sisa banjir 

tampak jelas di sepanjang sungai.Letak demplot kapas sebenarnya 

berada persis di belakang kampung Kamangi dan Kamaru.Lokasi itu 

kelihatan dekat dan tampak jelas dari kampung.Namun letak kampung 

yang berada jauh lebih tinggi daripada tana mondu menyebabkan 

tempat itu tidak mudah dicapai dari belakang kampung karena cukup 

curam.Untuk mencapainya sayadan asisten harus “ikut jalan putar”, 

keluar dari kampung melewati jalan yang seakan 

mengelilinginya.Walau disebut „jalan putar‟, dalam kenyataannya tidak 

ada jalan khusus untuk mencapai mondu. Kami  hanya mengandalkan 

bekas roda kendaraan bermotor yang sebelumnya melintasi padang ke 

arah mondu. Untuk mencapai lokasi demplot baru, kami  harus 

memanjat pagar tinggi yang terbuat dari batang pohon kehi 9  dan  

                                                           
9 Batang dari pohon kehi umum digunakan sebagai pagar kebun oleh masyarakat 
Sumba. Pagar itu dibuat sebagai penghalang ternak memasuki area kebun karena 
ternak biasanya dibiarkan hidup bebas di padang. Usia pagar kebun dari batang pohon 
kehi  dapat diperkirakan melalui  ukuran batang kehi. Semakin besar ukuran batang 
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menyebrangi sungai. Sebenarnya Sungai Kaliongga tidak terlalu besar, 

namun akibat banjir tidak ada jembatan ke arah seberang. Saya dan 

asisten harus mengandalkan sisa-sisa batang pohon pisang dan pohon 

lainnya yang mengapung dibawa arus banjir untuk menyeberanginya. 

Sungguh  pengalaman observasi lapangan yang mengesankan! 

Dalam penelitian ini saya merasa kegiatan observasi tidak kalah 

pentingnya dari wawancara mendalam. Pertanyaan tentang apa makna 

iklim, lahan, kerja, tenaga kerja, atau pekerjaan sulit dijawab informan. 

Oleh sebab itu, kegiatan observasi menjadi andalan saya dalam 

mengungkap hubungan antara sumber daya dan kelembagaan 

lokal.Seringkali daripada bertanya “apa makna lahan menurut 

informan”, saya memilih mengamati terlebih dulu penggunaan kata 

tentang hal terkait dalam percakapan sehari-hari.Misalnya ketika 

mengintepretasikan makna tanah/lahan di mata informan, saya 

mencari tahu bahasa lokal yang terkait dengan tanah/lahan (tana). 

Mulai dari kata “tana”, muncullah istilah-istilah lain seperti; tana 
mondu, tanawoka, latang, paddang, dan mangu tana,yang semuanya 

terkait erat dengan kata “tana”. Hal itu juga saya terapkan ketika 

mencari makna „kerja‟ bagi informan. Walaupun tidak ada bahasa lokal 

untuk „kerja‟, namun dalam percakapan sehari-hari kata itu seringkali 

muncul dalam bentuk kata majemuk seperti; kerja sawah, kerja kebun, 

kerja makan, kerja rumah, kerja kain,  dan lain sebagainya. Istilah dan 

ungkapan yang muncul dari observasi itu kemudia saya rangkai dan 

intepretasikan menjadi makna sumber daya dari perspektif informan 

dan bagaimana mereka menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Pengelolaan Data 

Data dalam penelitian ini saya bedakan menjadi data hasil 

wawancara, data observasi, dan data sekunder yang berasal dari 

berbagai dokumen.  Hasil wawancara berupa poin-poin saya ketik 

                                                                                                                                    
kehi, semakin tua usia pagar dan menunjukkan bahwa mondu tersebut sudah lama 
dijadikan kebun oleh penduduk sekitar.  
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kembali dengan tambahan informasi tentang tanggal wawancara, nama 

informan, pekerjaan atau jabatan informan, dan lokasi wawancara. 

Catatan itu dicocokan kembali dengan transkrip hasil wawancara 

setelah selesai transcriping. Sementara itu kegiatan transcripingsaya 

serahkan pada orang lain yang bukan professional transcriper tetapi 

cukup dapat melakukannya dengan baik. Kutipan-kutipan dalam 

transkrip hasil wawancara yang dirasa dapat menjawab pertanyaan 

penelitian diberi tanda dengan menggunakan stabilo warna-warni 

sebagai kode untuk memudahkan pengelompokkan data. Adapun yang 

dimaksud dengan pemberian kode (coding) pada tahap ini adalah yang 

disebut sebagai open coding  yang bertujuan utama untukk 

memudahkan kategorisasi berdasarkan tema (Chariri, 2009). Kegiatan 

memberi tanda atau kode ini saya ulangi setelah dirasa semua data 

selesai diorganisir.Dalam hal ini saya melakukan selective coding yang 

bertujuan menemukan tema utama sehingga mempermudah intepretasi 

dan analisis saya pada data tertentu. 

Sementara itu saya banyak membuat matriks atau tabel untuk 

mengorganisir data dan referensi. Saya membuat tabel/matriks 

berdasarkan data primer dari catatan lapangan seperti misalnya ; tabel 

makna kata „kerja”, matriks time line yang berisi catatan sejarah lokal 

dan sejarah kapas di Desa Tanamanang; tabel tentang nama-nama 

kepala desa tanamanang; matriks jenis kapas (kamba) yang dikenal 

informan; matriks kapas (kamba) dan tempat hidupnya, matriks cara 

budi daya kapas, dan lain sebagainya. Matriks atau tabel itu memang 

tidak seluruhnya sayagunakan dalam melakukan analisis, bahkan 

banyak diantaranya yang terpaksa saya „singkirkan‟.Namun, matriks-

matriks tersebut sangat berguna dalam mencari informasi yang 

dibutuhkan ketika menulis laporan. Walaupun tidak banyak, sebagian 

dari tabel tersebut saya sajikan dalam tulisan-tulisan pada buku ini 

sesuai topiknya 

Selain matriks untuk data primer, data sekunder yang berasal 

dari berbagai jenis dokumen juga dibuatkan matriks/tabel sesuai tema 

seperti; matriks Tanamanang, matriks iklim, matriks lahan, matriks 
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tenaga kerja, dan matriks referensi. Matriks Tanamanang berisi semua 

data tentang desa itu yang berasal dari statistik kecamatan, laporan 

kepala desa, dan dokumen lain yang terkait. Matriks iklim berisi 

berbagai informasi yang berhubungan dengan iklim Sumba Timur yang 

termasuk dalam iklim basah-kering tropis atau sabana tropis. Selain 

berisi berbagai informasi tentang lahan dan tenaga kerja di Sumba 

Timur dan Desa Tanamanang, matriks lahan dan tenaga kerja juga 

memuat hasil studi yang pernah dilakukan di Sumba dan sekitarnya. 

Sementara itu, matriks referensi berisi semua literatur yang saya 

gunakan dalam penelitian ini.Matriks-matriks itu memudahkan saya 

ketika membuat laporan akhir yang membutuhkan data dan informasi 

sekunder. Sama seperti matriks dan tabel untuk data primer, ada 

banyak matriks dan tabel yang harus saya relakan untuk tidak (atau 

belum?) digunakan pada artikel-artikel dalam buku ini. Saya berharap 

semua tabel tersebut masih berguna pada masa yang akan datang. 

Adapun pengalaman-pengalaman yang mengesankan selama 

melakukan penelitian saya tuangkan dalam jurnal pribadi. Beberapa 

diantaranya saya sampaikan pada box dalam artikel-artikel buku ini 

dengan harapan dapat berguna dan memberikan inspirasi bagi peneliti 

lain yang tertarik melakukan penelitian di perdesaan Sumba.  

 

Strategi Analisis Data 

Analisis data mulai dilakuan sejak penelitian lapangan, 

khususnya untuk menentukan data yang diperlukan pada hari 

berikutnya. Dalam melakukannya, saya mengadopsi beberapa langkah 

analisis data yang diutarakan oleh Chariri (2009) sebagai 

berikut:pertama, melakukan pengurangan data (data reduction). 

Pengurangan data mau tidak mau dilakukan untuk memudahkan  

mengintepretasikan data yang sesuai untuk tujuan penelitian.Hal ini 

bukan berarti membuang data lainnya, tetapi menyimpan data yang 

“belum perlu” dan menggunakannya pada saat yang tepat. Langkah 

kedua adalah memahami data dan mengujinya dengan cara 

membandingkan data tersebut dengan data lainnya. Data yang telah 
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dipisahkan dipahami secara mendetail dan rinci, kemudiandicocokkan 

dengan data yang berasal dari hasil observasi atau data lain yang 

memiliki hubungan dengan data dalam tema tertentu. Selanjutnya saya 

menguji data tersebut dengan cara membandingkannya dengan 

kehidupan/kenyataan sosial. Langkah ketiga adalah melakukan 

intepretasi pada data tersebut.Hasil interpretasi kemudian dikaitkan 

dengan kerangka teori yang telah saya  pilih sehingga intepretasi itu 

tidak bersifat bias, tetapi dapat dijelaskan oleh kerangka teori 

tertentu.Dalam menafsirkan data saya juga memperhitungkan 

kejadian-kejadian pada saat penelitian dilakukan agar dapat 

menafsirkannya dengan lebih detail. 

 

Penulisan Laporan 

Pilihan struktur penulisan disertasi seperti sebuah jurnalini 

diinspirasi oleh peraturan baru yang ditetapkan UKSW dan negara 

mengenai keharusan seorang mahasiswa S3 untuk melakukan publikasi 

di jurnal ilmiah. Sebenarnya saya sendiri tidak wajib mengikuti aturan 

yang diwajibkan untuk mahasiswa angkatan 2013 itu. Namun saya 

merasa tertantang untuk membuat struktur disertasi menjadi seperti 

jurnal dengan harapan setiap tulisan dalam buku ini dapat 

dipublikasikan sebagai sebuah artikel ilmiah di masa mendatang. 

Alhasil, laporan akhir penelitian ini seperti sebuah  jurnal edisi 

khusus dengan artikel-artikel yang saling terkait di dalamnya. Secara 

umum, buku ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama berisi 

pendahuluan, perspektif analisis, dan metodologi penelitian yang 

ditulis dengan struktur artikel. Bagian kedua terdiri atas 5 artikel yang 

masing-masing mempunyai topik tersendiri.Kelima artikel itu 

sebenarnya adalah jawaban atas pertanyaan empirik yang disampaikan 

pada bagian pendahuluan. Dengan demikian,  5 artikel dalam bagian 

kedua berisi tentang; iklim, lahan, tenaga kerja, komoditisasi kapas, 

dan respon petani. Bagian terakhir  buku ini adalah sebuah artikel yang 

berusaha menarik benang merah dari seluruh artikel pada bagian 
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kedua. Selain mengatur temuan empirik,  tantangan terberat yang  saya 

harus hadapi adalah membaca begitu banyak literatur dan 

menyajikannya sedemikian rupa agar dapat mendukung argumen 

sekaligus memudahkan pembaca untuk memahami temuan empirik 

yang terkait dengan setiap topik tulisan. 

Untuk mengawali sebuah artikel, biasanya saya terlebih dahulu 

membuat draft dengan menentukan sebuah „thesis statement‟ pada 

setiap topik artikel.  Berdasarkan „thesis statement‟ itu, saya kemudian 

mencari temuan empirik yang dapat mendukung pernyataan tersebut 

sekaligus mendialogkannya dengan hasil kajian lain yang berhubungan 

dengan topik yang sedang dibahas.  Selanjutnya, saya mengatur bagian 

kajian literatur dengan cermat agar pembaca mendapat kerangka 

berpikir dalam memahami pesan yang akan disampaikan.Langkah 

berikutnya adalah membuat analisis dan intepretasi terhadap temuan 

empirik yang dikaitkan dengan konsep, teori, gagasan, atau perspektif 

tertentu yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Sementara 

itu, bagian pengantar dan kesimpulan (penutup) biasanya adalah 

bagian terakhir yang dibuat. 

Akhir kata, saya menganggap laporan penelitian pada dasarnya 

adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mengkomunikasikan 

isu, metode dan temuan penelitian kepada pembaca.Laporan akhir 

penelitian bukanlah sebuah summary of findings, tetapi “catatan 

tentang proses penelitian” yang berkaitan dengan alasan penelitian, 

deskripsi tahapan penelitian, penyajian data, dan pembahasan 

mengenai bagaimana data tersebut menjelaskan dan menjawab 

pertanyaan penelitian. Pengalaman membuat laporan akhir penelitian 

yang berbentuk kompilasi artikel seperti buku ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi saya yang tidak mudah dilupakan.  
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