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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

3.1.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian “Praktik Pembangunan Desa Yang Dilaksanakan Oleh 

Pemerintah Desa” peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Denzin dan 

Lincoln dalam Creswell, (2014, hal. 58) menjelaskan metode penelitian kualitatif 

terdiri dari serangkaian praktik penafsiaran material yang membuat dunia menjadi 

terlihat, praktik-praktik ini mentransformasi dunia. Mereka mengubah dunia 

menjadi serangkaian representasi, yang mencangkup berbagai catatan lapangan, 

wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan catatan pribadi. Dalam hal ini 

penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistik 

terhadap dunia. Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-

benda di lingkungan alamiahnya, berusaha untuk memaknai atau menafsirkan 

fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat 

kepada mereka  

Selain itu menurut Creswell penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan 

penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi 

studi tentang permasalahan riset yang terkait tentang yang terkait dengan makna 

yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau 

manusia (Creswell, 2014, hal. 59) 

Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk melakukan 

penelitian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik 

pembangunan desa di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten 
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Trenggalek yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa serta bagaimana hubungan 

pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa. 

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian Studi Kasus. Studi kasus merupakan strategi yang fokus penelitiannya 

terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan 

nyata (Yin, 2015, hal. 1). Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang 

penelitinya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) 

atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang 

detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber 

informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan 

dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan diskripsi kasus dan tema kasus 

(Creswell, 2014, hal. 135). 

 Dengan menggunakan pendekatan studi kasus penelitian tentang 

pembangunan desa merupakan sebuah fenomena yang konteporer, dimana 

pembangunan di Indonesisa saat ini tengah berfokus dalam pelaksanaan 

pembangunan dari Desa. Untuk itu penelitian tentang praktik pembangunan desa 

di Desa Sumurup akan dapat peneliti dalami menggunakan pendekatan studi 

kasus. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe studi kasus instrumen 

tunggal yaitu peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan kemudian memilih 

satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan ini (Creswell, 2014, hal. 

139). Pembangungan Desa merupakan isu yang saat ini tengah difokuskan dalam 



 

 

36 

 

 
 

pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, di mana dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa-desa di 

Indonesia untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa.. Desa di Indonesia 

sendiri memiliki berbagai macam karakteristik Desa. Dalam penetian ini Desa 

Sumurup dipilih karena Desa Sumurup merupakan Desa yang berada di wilayah 

pegunungan dengan karakteristi masyarakat yang masih guyub dan masih 

mempertahankan budaya gotongroyong dalam kesehariannya. Disini peneliti ingin 

melihat bagaimana praktik pembangunan desa yang di Desa Sumurup, Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten Trenggalek. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Sumurup, Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Hal yang menarik dari lokasi ini untuk diteliti 

dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah bagaimana pemerintah desa 

Sumurup sangat antusias dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup. 

Desa Sumurup sendiri memiliki keadaan geografis pegunungan dengan 

sumberdaya manusianya yang masih rendah merupakan alasan mengapa 

pemerintiah desa aktif dalam melaksanakan pembangunan di Desanya. Meskipun 

sumberdaya masyarakatnya rendah, masyarakat di Desa Sumurup masih sangat 

kental akan tradisi budaya yang gotongroyong, sehingga hal tersebut dilihat 

pemerintah desa dapat membantu pelaksanaan pembangunan desa yang saat ini 

masih terfokus pada pembangunan fisik. 

Dengan adanya pemerintah desa yang antusias dan aktif dalam 

pembangunan desa serta masyarakat yang berperan dengan besama-sama 
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bergotongroyong dalam pembangunan merupakan alasan yang membuat peneliti 

tertarik untuk melihat bagaimana praktik pembangunan desa yang dilaksanakan 

oleh pemerintah desa dan bagaimana pemerintah desa menjalin hubungan dengan 

masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup.  

3.3 Fokus penelitian  

Dalam fokus penelitian disini adalah untuk memberikan batasan-batasan 

penelitan agar dalam pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai 

tujuan awal sehingga penelitian ini tidak kabur dan fokus dalam pendalaman 

fenomena tentang pembangunan desa. sehingga dalam penelitian ini fokus utama 

peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Praktik pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa 

Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek 

2. Hubungan pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan desa di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, 

Kabupaten Trenggalek 

3.4 Teknik  Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adala menggunakan 

sampling purposeful. Dimana dalam sampling purposeful peneliti dapat memilih 

individu-individu dan tempat untuk di teliti karena mereka dapat secara spesifik 

memberi pemahaman tentang problem riset dan fenomena dalam studi tersebut. 

(Creswell, 2014, hal. 217). 

Pengunaan teknik penentuan informan sampling purposeful dalam 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan informan yang dianggap peneliti dapat 

memberikan informasi yang banyak tentang pelaksanaan pembangunan Desa di 
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Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Dimana dalam 

penelitian ini peneliti informan kunci yaitu Kepala Desa sebagai kepala 

penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan informan utama dalam penelitian 

adalah perwakilan dari Tim Penyusun 11 dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), 

Ketua BPD, Perwakilan Perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat.  

3.5 Sumber Data  

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang akan digunakan yaitu : 

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti. Dalam 

penelitian in data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi 

langsung lapangan. 

2. Data Sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki, 2000, hal. 56). Dalam 

penelitian ini data sekunder diperoleh dari data RPJM Desa, RKP Desa, 

dan data Demografi Desa.  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengmpulan data merupakan bagian yang 

penting dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang 

kemudian akan di analisis untuk mengetahui fenomeno yang di teliti. Dalam 

pelitiaan ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu : 

1. Pengamatan, merupakan salah satu alat untuk pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif. dalam pengamatan didasarkan pada tujuan peneitian 

dan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini yang di amati adalah 

lingkungan fisik, partisipan, aktivitas interaksi, percakapan dan perilaku 
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peneliti sendiri selama proses pengamatan (Creswell, 2014, hal. 231). 

Pengamatan dalam penelitian ini dilaksanakan pada awal penelitian yaitu 

dengan datang ke lokasi di Desa Sumurup untuk mengetahui kondisi desa. 

Selanjutnya obeservasi dilakukan saat pelaksanaan pengumpulan data 

dimana peneliti melihat keseharian pemerintah desa dan masyarakat dalam 

kegiatan pembangunan Desa, salah satunya adalah obeservasi dalam 

kegiatan musyawarah desa dan musyawarah dengan tim 11. Dalam 

observasi peneliti memposisikan diri sebagai non-partisipan, yaitu peneliti 

tidak terliibat langsung dalam aktifitas yang dilakukan aktor. 

2. Wawancara, merupakan sumber informasi yang penting untuk penelitian 

studi kasus merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2013, hal. 186). Wawancara disini 

adalah data yang didapatkan langsung dengan bertanya kepada informan 

yang berperan langsung dalam Praktik Pembangunan Desa di Desa 

Sumurup. wawancara disini dilakukan dengan informan Kepala Desa, 

Pemerintah desa, dan Perwakilan masyarakat. 

3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data ini yaitu melalui dokumentasi 

berupa materi audio dan visual, data ini bisa berupa objek-objek seni, foto, 

videotape atau segala jenis suara (Creswell, 2009:270). Dalam penelitian ini 

dokumentasi adalah berbentuk foto mengenai kegiatan pembangunan desa 

di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalis data penelitian ini peneliti ini menggunakan logika 

penjodohan pola. Logika penjodohan pola yaitu dengan membandingkan pola 

yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan. Penjodohan pola 

yaitu membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang di 

prediksikan (prediksi alternatif) jika kedua pola ini ada persamaan maka 

menguatkan validitas internal studi kasus (Yin, 2015). 

Teknis analisis data dalam penelitian ini berdasarkan pada proposisi teoritis. 

Tujuan dan desain asal dari studi kasus deperkirakan berdasarkan atas proposisi 

semacam itu, yang selanjutnya mencerminkan serangkaian pertanyaan penelitian, 

tinjauan pustaka, dan pemahaman-pemahaman baru. Proposisi membantu 

memfokuskan perhatian pada data tertentu dan mengabaikan data yang lain (Yin, 

2015, hal. 136)  Dalam penelitian “Praktik Pembangunan Desa”  proposisi yang 

dibangun peneliti yaitu : 

1. Pembangunan desa di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, 

Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Desa dalam arah kebijakan 

pembangunan di desanya berdasarkan dari pemahaman masyarakat desa 

yang memahami pembangunan desa adalah berupa pembangunan 

infrastruktur. 

2. Pembangunan di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten 

Trenggalek pemerintah desa dalam setiap pelaksanaan tahap 

pembangunan selalu aktif mengajak masyarakat desa dalam 

berpartisipasi dalam pembangunan desa. 
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3.8 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif ada banyak faktor yang mempengaruhi 

keabsahan suatu data dimana subjektifitas peneliti yang kadang dominan 

membuat suatu data memiliki kekurangan. Oleh karena itu dalam meningkatkan 

keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut 

Denzi (1978) ada tiga macam teknik triangulasi yaitu penggunaan sumber, metode 

dan teori (Moleong, 2013, hal. 330).  

Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat me-recheck temuannya 

dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. 

Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan (Moleong, 2013, hal. 

332): 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data, 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan. 


