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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian terapan (appiled research). Penelitian terapan adalah penelitian yang 

menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu (Kuncoro, 

2009:7). Penelitian terapan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

pengembangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan 

pemanfaatan tanah kas desa di Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo 

secara optimal.  

 
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalan di Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, 

Sidoarjo. Sementara itu, waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari-April 

2016. 

 
4.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purpossive 

sampling, yaitu sampel yang diambil secara sengaja dengan kriteria tertentu 

yang harus dipenuhi oleh sampel. Sampel yang diambil secara purpossive 

merupakan sampel utama yang akan menjadi key informan dalam penelitian. Key 

informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala Desa Ketajen. 

2. Pengembang kompleks pergudangan di Kawasan Industri yang ada di 

Kecamatan Gedangan. 
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3. Pengembang Ruko/Rukan di Kawasan Industri yang ada di Kecamatan 

Gedangan. 

4. Pengelola salah satu gudang di Kawasan Industri yang ada di Kecamatan 

Gedangan 

5. Pengelola salah satu Ruko/Rukan di Kawasan Industri yang ada di 

Kecamatan Gedangan. 

6. Masyarakat di Desa Ketajen. 

Setelah bertemu dengan key informan, maka teknik sampel dalam 

penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik bola salju/snowball, guna 

memperoleh informan tambahan. Teknik snowball yaitu teknik pengambilan 

informan sebagai sumber data yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi 

besar. Hal ini dilakukan karena dari sumber data yang satu masih belum mampu 

memberikan data yang memuaskan, sehingga harus mencari informan lain yang 

dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian, jumlah sumber data 

akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding yang lama-lama 

menjadi semakin besar (Sugiyono, 2012:219). 

Batasan mengenai jumlah sampel sebagai informan tambahan dalam 

penelitian kualitatif tidak ditentukan pada awal penelitian, karena penentuan 

jumlah informan ditentukan oleh variasi dan kejenuhan informasi yang diperoleh. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2012:220) bahwa penentuan informan 

dianggap memadai apabila telah sampai pada taraf redundancy (datanya telah 

jenuh dan informan sudah tidak mampu lagi memberikan informasi yang baru). 

Hal ini dipertegas oleh MoLeong (2006:224) bahwa jika dalam proses 

pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi (saturated), maka 

peneliti tidak perlu lagi menentukan dan menemukan informan baru sehingga 
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dapat dikatakan proses pengumpulan data dalam penelitian ini dianggap telah 

selesai. 

 
4.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara (Indepth Interview)  

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah wawancara (indepth 

interview). Indept interview digunakan untuk memperdalam data-data yang 

terkait langsung dengan topik penelitian. Selain itu, teknik ini digunakan untuk 

mengetahui respon dari berbagai pendapat tentang kebijakan yang akan 

datang. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, diperlukan 

beberapa narasumber/informan yang dapat memberikan gambaran situasi 

dan kondisi yang sebenarnya. 

2. Observasi atau Pengamatan 

Observasi atau pengamatan merupakan langkah untuk mengetahui kondisi 

real di lapangan serta mengungkapkan keadaan atau kejadian yang 

didapatkan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian. Observasi 

dilakukan dengan mengkombinasikan seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu dari hasil penelitian dan sumber data lain yang 

berkenaan dengan fokus penelitian.  

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah pencarian 

data berupa foto, dokumen, atau catatan-catatan lapangan peneliti pada saat 

penelitian dilakukan. 
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Secara rinci, metode pengumpulan data untuk setiap unit analisis dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Metode Pengumpulan Data 

No Unit Analisis Jenis 
Data 

Sumber 
Data 

Teknik Pengumpulan Data 

1 Legally permissible    

 a. Zoning laws Nominal Sekunder Dokumen (UU Agraria 1960) 

   Primer Wawancara (Kepala Desa; 
Masyarakat; Pengembang; 
Pengelola 

 b. Environmental 
laws 

Nominal Sekunder Dokumen (UU dan PP LH) 

 c. Pedoman 
pengelolaan 
kekayaan desa 

Nominal Sekunder Dokumen (UU 6/2014; 
Permendagri 4/2007; Peraturan 
Desa) 

   Primer Wawancara (Kepala Desat) 

 d. Perjanjian KSO Nominal Sekunder 
 

Dokumen (Draft perjanjian KSO) 

   Primer Wawancara (Pengembang 
Gudang dan Ruko/Rukan) 

 e. Prinsip BOT Nominal Sekunder Dokumen (Draft BOT) 

   Primer Wawancara (Pengembang 
Gudang dan Ruko/Rukan) 

2 Physically possible    

 a. Ukuran lahan Rasio Sekunder Dokumen (bukti kepemilikan 
tanah kas desa) 

 b. Lokasi lahan Nominal Sekunder Dokumen (denah; peta) 

   Primer Observasi 

 c. Aksesibilitas dan 
utilitas (sarana 
akomodasi, 

Nominal Primer Wawancara (Pengembang; 
Pengelola) 

 transportasi,   Primer Observasi 

 fasilitas umum)  Sekunder Dokumen  

3 Financially feasible    

 a. Biaya investasi Rasio Sekunder Dokumen  

   Primer Wawancara (pengembang) 

 b. Suku bunga Rasio Sekunder Dokumen  

 c. Estimasi biaya  Rasio Sekunder Dokumen  

 operasional  Primer Wawancara (Pengembang 
Gudang/Ruko/Rukan; Pengelola 
Gudang/Ruko/Rukan) 

 d. Estimasi penjualan Rasio Sekunder Dokumen  

   Primer Wawancara (Pengembang 
Gudang/Ruko/Rukan; Pengelola 
Gudang/Ruko/Rukan) 

Sumber: Elaborasi Penulis (2016) 
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4.5 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Pengolahan secara kualitatif dilakukan pada data yang bersifat nominal, 

sedangkan pengolahan secara kuantitatif dilakukan pada jenis data rasio. 

 
4.6 Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan 

kualitatif. Miles & Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif 

merupakan proses siklus yang terdiri atas aktivitas reduksi data, menyajikan 

data, menarik kesimpulan, dan melakukan verifikasi data (Hays & Singh, 

2012:295). 

1. Reduksi data, yaitu proses mengorganisasi, mengelompokkan, dan 

menganalisa teks atau bahan visual yang telah dikumpulkan mulai awal 

penelitian, bahkan sebelum tahap pengumpulan data sekalipun. Pada tahap 

ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan klasifikasi data dengan 

memberikan kode atau simbol terhadap setiap kategori informasi.  

2. Penyajian data, yaitu proses penyajian data berdasarkan kategori yang telah 

dibuat pada tahap reduksi data. Melalui penyajian data dapat dilakukan 

eksplorasi, deskripsi, menjelaskan, dan memprediksi fenomena (Hays & 

Singh, 2012:317). Penyajian data ini dilakukan mulai setiap kategori dan 

setiap informan, yang selanjutnya dikonsolidasikan atau dikombinasikan, 

sehingga dapat dilakukan korelasi-korelasi antar kategori dan antar informan. 

Kombinasi data ini dapat dilakukan melalui penyusunan matriks atau jaringan 

baik dalam bentuk tabel maupun gambar (Hays & Singh, 2012:318). Melalui 

penyajian data ini maka dapat diambil penjelasan-penjelasan dari setiap 
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kategori, sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan fenomena 

yang ditemukan dalam data penelitian. 

3. Verifikasi data, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian data yang 

telah disusun dalam bentuk matriks. 

4. Pembahasan dan melakukan sintesis dari hasil wawancara untuk selanjutnya 

digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dari temuan dan hasil 

interpretasi data penelitian.  

Selanjutnya, setiap tahapan dalam analisa data tersebut dilakukan secara 

berurutan pada setiap aspek dan elemen aspek. 

4.6.1 Legally Permissible Analysis 

Aspek hukum yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas analisis 

terhadap tata perundang-undangan yang berlaku, yaitu zoning laws, 

environmental laws, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

kekayaan desa dan pengelolaan kekayaan desa. Dari undang-undang kekayaan 

desa dan pengelolaan kekayaan desa tersebut selanjutnya diturunkan kepada 

tata cara perjanjian kerjasama operasi model built operate transfer.  

Tabel 4.2. Legal Permissibility 

No Elemen Deskripsi Kondisi Keterpenuhan 

1 Zoning laws UU Agraria (Peruntukan) 
Hak pengelolaan tanah untuk 
komersial 

Boleh/Tidak Terpenuhi 

2 Environmental 
laws 

Persyaratan pendirian bangunan 
dalam UU dan PP Lingkungan 
Hidup 

Boleh/Tidak Terpenuhi 

3 Pengelolaan  UU 6/2014 Boleh/Tidak Terpenuhi 

 kekayaan desa Permendagri 4/2007 Boleh/Tidak Terpenuhi 

  KSO Boleh/Tidak Terpenuhi 

  BOT Boleh/Tidak Terpenuhi 

Sumber: Elaborasi Penulis (2016) 

Dengan menggunakan analisa dokumen dan hasil wawancara dengan 

kepala desa, masyarakat, pengembang, dan pengelola gudang dan ruko/rukan, 
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maka pengambilan keputusan terkait legal permissibility pada setiap alternatif 

pemanfaatan dapat disimpulkan keterpenuhannya. 

4.6.2 Physically Possible Analysis 

Analisis terhadap kondisi fisik yang memungkinkan dianalisa berdasarkan 

ukuran lahan, lokasi lahan, dan aksesibilitas dan utilitas. Setiap elemen tersebut 

selain diperoleh dari dokumentasi, juga diperoleh dari hasil wawancara dengan 

pengembang dan pengelola. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada 

physical possibility dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat kemungkinan 

untuk masing-masing alternatif pemanfaatan tanah kas desa. 

Tabel 4.3. Physical Possibility 

No Elemen Deskripsi Kondisi Keterpenuhan 

1 Ukuran lahan Luas lahan dan topografinya Mungkin/Tidak Mungkin 

2 Lokasi Lokasi lahan Mungkin/Tidak Mungkin 

3 Aksesibilitas  Kemudahan akses (transportasi) Mudah/sulit Terpenuhi 

 dan utilitas Ketersediaan akomodasi Tersedia/tidak Terpenuhi 

  Ketersediaan fasilitas umum Tersedia/tidak Terpenuhi 

Sumber: Elaborasi Penulis (2016) 

 
4.6.3 Financially Feasible Analysis 

Analisis kelayakan keuangan dilakukan dengan melakukan analisis 

terhadap aliran kas. Dimana tingkat kelayakannya dilakukan dengan menghitung 

Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), Internal Rate of Return (IRR), 

Profitability Index (PI), serta Nilai Properti (NP). 

Tabel 4.4. Financial Feasibility 

No Elemen Rumus Kelayakan 

1 NPV 

o

n

t
t

I
k

CFt




1 )1(

 
NPV > 0, usulan proyek diterima 

2 PP Nilai Investasi

Kas Masuk Bersih
×1 tahun 

PP < Masa Penilaian Investasi 

3 IRR i1 + (i2-i1) x 
NPV1

(NPV1-NPV2)
×100% IRR > Tingkat keuntungan yang 

disyaratkan 

4 PI Nilai Aliran Kas Masuk

Nilai Investasi
 

PI > 1  
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No Elemen Rumus Kelayakan 

5 NP NOI

R
 

NP yang paling besar 

Sumber: Elaborasi Penulis (2016) 

4.6.4 Maximum Productivity Analysis 

Analisis produktivitas maksimum dilakukan dengan mempertimbangkan 

ketiga hasil analisis sebelumnya pada masing-masing alternatif. Untuk memenuhi 

analisis ini maka digunakan tabel pembantu sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Maximum Productivity Analysis 

No Analisis Elemen Alternatif Hasil Keputusan 

1 Legally  Zoning laws Pergudangan   

 permissible  Ruko/Rukan   

   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

  Environmental  Pergudangan   

  law Ruko/Rukan   

   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

  Pedoman  Pergudangan   

  pengelolaan Ruko/Rukan   

  kekayaan desa Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

2 Physical  Luas lahan dan  Pergudangan   

 possibility topografinya Ruko/Rukan   

   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

  Lokasi lahan Pergudangan   

   Ruko/Rukan   

   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

  Kemudahan) Pergudangan   

  akses  Ruko/Rukan   

  (transportasi Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

  Ketersediaan  Pergudangan   

  akomodasi Ruko/Rukan   

   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

  Ketersediaan Pergudangan   

  fasilitas umum Ruko/Rukan   

   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

3 Financial  NPV Pergudangan   

 Feasibility  Ruko/Rukan   

   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

  PP Pergudangan   

   Ruko/Rukan   

   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

  IRR Pergudangan   

   Ruko/Rukan   

   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

  PI Pergudangan   

   Ruko/Rukan   
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   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

  NP Pergudangan   

   Ruko/Rukan   

   Mixed (pergudangan & ruko/rukan)   

Sumber: Elaborasi Penulis (2016) 

4.7 Validitas dan Reliabilitas 

4.7.1  Uji Validitas 

Uji validitas kualitatif tidak sama konotasinya dengan validitas kuantitatif. 

Uji validitas disini diartikan sebagai dasar kepastian bahwa hasil penelitian sudah 

akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. 

Berikut strategi validitas yang digunakan untuk memberikan nilai keakuratan hasil 

penelitian (Cresswel, 2010:286-287): 

1. Melakukan triangulasi (triangulate) sumber-sumber data yang berbeda 

diperiksa untuk membangun justifikasi tema secara koheren (terpadu). 

Dengan demikian, triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah 

triangulasi sumber, yaitu upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber 

yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan 

yang sama. Hal ini berarti bermaksud menguji data yang diperoleh dari suatu 

sumber (untuk dibandingkan) dengan data dari sumber lain. Dalam hal ini, 

sumber yang diamati adalah informan penelitian. Dari sini, peneliti akan 

sampai pada salah satu kemungkinan yaitu, data yang diperoleh ternyata 

konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan. Dengan cara ini peneliti 

kemudian dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai (beragam 

perspektif) mengenai gejala yang diteliti (Pawito, 2008:99). Ditambahkan pula 

triangulasi dengan metode, untuk melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang di dapat 

dengan metode interview sama dengan metode observasi (Bungin, 2014:264). 
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2. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (rich and thick description) tentang 

hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya menggambarkan setting penelitian 

atau menyajikan banyak perspektif mengenai tema. 

3. Mengklarifikasi bias atau kerancuan makna yang mungkin dibawa peneliti, 

dengan cara melakukan reflektivitas diri terhadap kemungkinan-kemungkinan 

bias dalam penelitian. Artinya, pembuatan narasi nantinya harus terbuka dan 

jujur yang akan dirasakan pembaca. 

 
4.7.2  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kekonsistenan data jika 

diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan proyek-proyek yang berbeda. Prosedur 

yang dapat dilakukan adalah (Cresswel, 2010:285): 

1. Mengecek data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dibuat selama 

proses transkrip wawancara, pengumpulan dokumen, dan hasil observasi. 

2. Memastikan tidak ada definisi dan makna yang mengambang mengenai kode-

kode selama proses coding.  

3. Melakukan cross-check dan membandingkan dengan kode-kode yang yang 

telah dibuat pada hasil wawancara setiap informan, data dari hasil observasi, 

serta dokumentasi. 

 

 

 

 


