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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

       Dalam Bab III berikut akan dibahas tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian, unit analisis, teknik dan pemilihan informan, fokus penelitian, definisi 

operasional, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik keabsahan data. 

Metode penelitian memberikan panduan berpikir dalam penelitian, sehingga 

penelitian berjalan efektif dan sistematis. Metode penelitian digunakan untuk 

memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan, 

sehingga peneliti dapat memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistik 

dan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong: 

2012:9). Sedangkan Sugiyono (2011:9) menjelaskan metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instumen kunci.  

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami peran modal 

sosial (kepercayaan, jaringan, dan  norma) pada pemberdayaan ekonomi 
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masyarakat di Desa Kedungwonokerto, maka penelitian ini diarahkan dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologis dengan jenis penelitian deskriptif. 

Pendekatan fenomelogis berusaha memahami subyek dari segi 

pandangan mereka sendiri, karena peneliti dalam pendekatan fenomenologi 

berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang 

yang berada dalam situasi-situasi tertentu (Moleong, 2012:17). Sedangkan  

penelitian deskriptif berarti melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap 

sesuatu yang ada dalam latar penelitian (Moleong, 2012:149). 

Metode dan pendekatan ini dirasa sangat sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini yang diteliti ialah merupakan 

sebuah keadaan atau realitas, fenomena yang terjadi. Pendekatan ini dipilih 

karena penelitian kualitatif mencari daya penjelas proses sesuai dengan 

rumusan masalah yang dipilih peneliti dan bukan untuk mengukur besaran modal 

sosial yang ada. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi maka 

diharapkan juga dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai peran modal sosial (kepercayaan, jaringan, dan norma) 

pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kedungwonokerto. 

 

3.2 Unit Analisis dan Penentuan Informan 

3.2.1 Unit Analisis 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelum nya 

dan sekaligus mendasarkan pada rumusan masalah serta tujuan penelitian 

maka unit analisis dalam penelitian ini adalah peran modal sosial 

(kepercayaan, jaringan, dan norma) pada pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di Desa Kedungwonokerto. 
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3.2.2 Penentuan Informan 

Berdasarkan unit analisis yang telah dikemukakan di atas, maka pihak-

pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah para pelaku 

usaha daur ulang yang meliputi: 

a. Pihak pemasok bahan baku usaha daur ulang, yaitu pihak-pihak yang 

telah melakukan usaha dalam memasok bahan baku untuk usaha daur 

ulang secara berulang-ulang dan dalam waktu yang relatif lama. 

b. Pihak produsen usaha daur ulang adalah pihak-pihak yang melakukan 

proses produksi daur ulang. 

c. Pihak konsumen produk usaha daur ulang adalah pihak-pihak yang 

menjadi pembeli atau konsumen produk daur ulang baik untuk dipasarkan 

langsung kepada konsumen akhir maupun diproses lebih lanjut. 

 

3.3 Jenis Data 

Berdasarkan cara perolehannya, jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder.  

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber 

informasi tersebut, yang didapat dari wawancara dan dokumentasi yang 

dilakukan sendiri oleh peneliti dan sumber atau informan. Data-data 

tersebut berupa data naratif, deskriptif, dalam kata-kata mereka yang 

diteliti, dokumen pribadi dan catatan lapangan. Beberapa informan yang 

rencananya peneliti jadikan informan adalah beberapa pihak di Pihak dari 

pemasok bahan baku, produsen dan konsumen produk daur ulang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain selain 

informan. Data tersebut barupa kajian – kajian akademis. Selain itu dalam 
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penelitian ini penulis menggunakan data-data seperti dokumen dari Arsip 

Desa Kedungwonokerto dan BPS Kabupaten Sidoarjo. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data disini memberikan penjelasan bagaimana cara 

yang dilakukan dalam mengumpulkan data, apakah dengan wawancara 

mendalam, observasi, dan atau dokumentasi. 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian sebagai 

berikut : 

1. Wawancara 

Moleong (2012:186) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti akan menggunakan 

Jenis wawancara mendalam, sehingga subyek penelitian semakin 

terbuka dan leluasa dalam memberikan informasi atau data, serta 

mengemukakan pengalamannya (Santoso, 2007). Selain itu, wawancara 

dilakukan untuk menggali informasi megenai aspek modal sosial 

(kepercayaan, jaringan, dan norma) terkait dengan kegiatan usaha daur 

ulang. 

2. Observasi 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan observasi atau 

pengamatan terbuka, dimana saat peneliti melakukan pengumpulan data 

diketahui oleh subyek dan subyek bersedia memberikan kesempatan 

kepada peneliti untuk mengamati apa yang mereka lakukan. Jadi mereka 

yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.  
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3. Dokumentasi 

       Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu dan dapat 

berupa gambar, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang. 

(Sugiyono, 2011:240). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumen menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, 

karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti menjadi 

sumber data yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 

meramalkan. Dalam penelitian ini, contoh hasil dokumentasi adalah foto-

foto di lapangan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

      Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,  catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Bogdan, dalam 

Sugiyono, 2011:244).  

Selain itu Moleong (2012:280) menjelaskan bahwa analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 
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satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

       Dengan menggunakan penelitian kualitatif, data-data yang telah didapat 

kemudian diklarifikasikan ke dalam tabel-tabel. Untuk kemudian dianalisa 

menggunakan proses penalaran secara alamiah, penuturan, penafsiran, 

perbandingan dan kemudian penggambaran fenomena-fenomena yang terjadi 

secara apa adanya, guna dapat mengambil kesimpulan dan memberikan saran-

saran dengan cara menguraikan dengan kata-kata. 

       Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti melalui beberapa 

proses yaitu proses reading dan coding, data reduction, data displaying dan 

interpreting. 

1. Reading and Coding 

Membaca, mempelajari dan menuliskan gagasan dalam data yang 

diperoleh, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. 

2. Data Reduction 

Data reduction atau proses reduksi data ialah proses pemilihan, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

tercatat dilapangan. Dengan melakukan reduksi data diharapkan 

menghasilkan data yang sesuai dan terklarifikasi secara jelas tepat guna 

dan terorganisir. Reduksi data ini berlangsung selama penelitian 

dilaksanakan.  

3. Data Displaying 

Dalam proses ini, data-data yang telah didapat diproses dan disajikan 

berupa tabel-tabel atau kalimat. Sehingga dari tabel-tabel maupun kalimat 

terebut dapat mempermudah peneliti untuk mengambil kesimpulan. 
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4. Interpreting 

Proses untuk menyimpulkan hasil analisis dari data yang telah didapat. 

Data yang telah diperoleh di lapangan, dianalisa dengan menggunakan 

beberapa cara untuk mencapai validitas dan akuratisasi dan 

menyimpulkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti selama waktu 

penelitian. 

Namun proses yang dilakukan oleh peneliti ini tidak harus berdasarkan 

urutan, namun bisa diulang-ulang dari proses satu kembali ke proses lainya dan 

dilanjutkan ke proses-proses berikutnya yang dirasa perlu oleh peneliti untuk 

dilakukan kembali. 

 

3.6 Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Data-data yang telah didapatkan dalam penelitian tentunya memerlukan 

pengujian agar data yang didapat tersebut reliable (handal), kredibel dan teruji 

validitasnya. Hal ini diperlukan karena data yang tidak reliable dan kredible akan 

menyebabkan hasil yang diperoleh menjadi bias. Dalam penelitian ini data diuji 

kredibilitasnya dengan menggunakan triangulasi data, atau pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sugiyono (2011) 

menjelaskan terdapat 3 macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber merupakan cara untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik berbeda, 

sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

pada waktu dan kondisi yang berbeda. 

 Dari beberapa macam triangulasi yang ada, maka peneliti memutuskan 

untuk melakukan triangulasi sumber yaitu menggunakan beberapa sumber 
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informasi guna menyesuaikan dan memperkuat data, baik dalam metode 

pengumpulan data yang berbeda (wawancara dan observasi) maupun 

menggunakan informan pendukung. Namun apabila dalam proses penelititan 

ternyata ditemukan keadaan dimana harus menggunakan triangulasi lain, maka 

peneliti juga akan mempertimbangkan untuk menggunakan triangulasi yang 

sesuai. 


