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APA IYA PENELITIAN BISA BERPIHAK????

VALUE LADENVALUE FREE

PENELITIAN SARAT NILAIPENELITIAN BEBAS NILAI

MENJELASKAN, MEMPREDIKSI REALITAS/
FENOMENA

MEMAHAMI, MEMAKNAI, MENGUBAH REALITAS/
FENOMENA



Beribadah Mengikuti Panduan 
Tuhan

Bagaimana sikap kita saat melihat 
kezaliman atau orang-orang yang 

teraniaya/ terpinggirkan?

NILAI YANG KITA YAKINI



PENELITIAN 
BERPIHAK 
adalah
PENELITIAN YANG MEYAKINI BAHWA NILAI TERTENTU 
HARUS DITEGAKKAN DAN DIAKSIKAN, OLEH 
KARENANYA TUJUAN PENELITIAN HARUS 
MENGGERAKKAN HIJRAH (PERUBAHAN MENUJU 
KEBAIKAN RELIGIUS DAN KEBANGSAAN)



Mari Bebaskan 
Diri dari 

Menara Gading!

Riset tidak hanya sekadar untuk 
memenuhi kebutuhan kelulusan 

semata, namun riset adalah 
tanggung jawab akademisi untuk 
melakukan emansipasi religius 

bagi masyarakat termarjinalkan.



Visi  
Peneleh Research Institute

• Menjadi badan riset religius, terkemuka, berintegritas 
dan berpihak pada pemberdayaan masyarakat 
Indonesia termarjinalkan untuk meraih kemandirian 
(zelfbestuur) bangsa melalui hijrah, konsolidasi, aksi



Misi  
Peneleh Research Institute

• Mempersiapkan periset-periset yang memiliki kesadaran 
religius dan komitmen tinggi untuk mewujudkan kemandirian 
bangsa, yang siap memfasilitasi dan melakukan hijrah 

• Melibatkan berbagai pemegang kepentingan (stakeholders) 
yaitu pemerintah (local authorities), masyarakat, akademisi, 
praktisi, pengusaha, alim ulama serta dalam riset bersama 
(participative action research) sebagai upaya konsolidasi 
untuk membangun kemandirian bangsa 

• Menyebarkan hasil riset serta melakukan aksi perubahan 
konkret bersama untuk mencapai zelfbestuur



Peneleh! 
Zelfbestuur! 

Aksi!



Memulai Penelitian Berpihak dari DESA



Kondisi Desa Indonesia
• Pada awal RPJM 2015–2019, penggolongan perkembangan desa 

swadaya, swakarya dan swasembada tidak dipakai lagi untuk menilai 
kemajuan pembangunan perdesaan di Idonesia. Sebagai gantinya 
74,093 desa seluruh Indonesia dinilai perkembangannya, 
menggunakan 5 dimensi penilaian dengan 42 indikator untuk 
menghitung Indek Pembangunan Desa. (IPD) 

• Lima dimensi penilaian untuk menghitung  IPD adalah:  

• Ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar ; 


• Ketersediaan dan akses terhadap transportasi; 


• Ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur: ekonomi,  energi, 
air bersih - sanitasi, infrastrultur komunikasi dan informasi: 


• Pelayanan umum dan 


• Penyelenggaraan pemerintahan: kemandirian dan kualitas sumber 
daya manusia.  



Impian Desa Indonesia?
Tipe Desa STATUS DI  2014 STATUS DI 

AKHIR  2019

Desa 
Tertinggal

20,174 

(27%)

15,174 (20,.5%)

Desa 
Berkembang

50,927 

(69%)

53,927 
(72,9%)

Desa Mandiri 2,892 

(4%)

4,892 

(6.6%)

Peran kita di mana?



Mimpi tentang  
“Desa Ideal”

Sudah terwujudkah? 
Jika belum, mengapa belum? apa 

kendalanya?



“Di rumah-rumah tempat berjualan para 
penduduk, dĳumpai banyak makanan 
kemasan, air botol, mie instan, rokok, 

minuman bersoda yang menghiasi lapak 
mereka.”

Semakin banyak yang mampu berjualan, semakin 
tinggi pendapatan keluarga, semakin mandiri. 

Keluarga-keluarga mandiri, maka desa mandiri.  Jika 
desa mandiri, negara mandiri!

Tidak ada produk lokal yang dijual. 
Semakin banyak produk luar negeri yang masuk ke 

desa-desa :) :) :)



Penelitian dimulai dari NIAT

Menjadi badan riset religius, terkemuka, berintegritas dan berpihak 
pada pemberdayaan masyarakat Indonesia termarjinalkan untuk 

meraih kemandirian (zelfbestuur) bangsa melalui  
hijrah, konsolidasi, aksi

VISI PENELEH RESEARCH INSTITUTE

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Religius

Terkemuka

Berintegritas

Hĳrah

Data riil/mutakhir

Value Relevance & Trustworthy



Participatory Rural Approach

Participatory rural appraisal (PRA) is a method used by researchers who want to plan 
their work in close collaboration with a rural community. PRA is a process of appraisal 

and analysis that may lead to local action by a community or group  
(Henman & Chambers, 2001, p 291)

Researcher Versi PRI 
Peubah 

Creative Minority Pemicu 
Hĳrah

Local Action by Community 
Versi PRI: 

Aksi bersama dalam 
koridor ilahiyah

Work in close collaboration 
Versi PRI 

Periset tidak “lepas tangan”

Aksi Hĳrah

Diseminasi Hasil Riset

Insiders

Outsiders

Rapid Rural 
Appraisal (RRA) 



Empat Kunci PRA
• Pemilihan Metode:1



Social-Environment-Cultural 
Mapping: Apa yang digali?

• Apa yang berhasil dilakukan di desa? Mengapa hal tersebut sukses? 

• Apa yang diinginkan desa? 

• Mengapa desa belum mencapai keinginannya? 

• Apa saja kendala yang dihadapi desa? 

• Bagaimana kendala itu dapat diselesaikan? 

• Seberapa cepat dan seberapa banyak sumberdaya yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan kendala itu? 

• Apa kekuatan desa? Apakah kekuatan tersebut sudah dimanfaatkan?

Appreciative 
Inquiry



Multi-metode
•Pengambilan data:


•Semi structured to open questionnaire


•FGD


•Foto/video


•Transect walks


•Dalam rangka memudahkan partisipasi


•Diagram


•Matriks


•Timeline/trends


•Transect walks



Koleksi Data

• Siapkan alat perekam wawancara dan foto (dengan 
baterai yang penuh dan ruang memori yang cukup 
tentu) :) 

• Siapkan alat tulis, kertas, dan papan dada untuk 
mencatat hal-hal penting



Nama Teknik Tujuan

Curah Pendapat Melalui diskusi kelompok mengumpulkan pendapat, permasalahan, gagasan yang nantinya 
dipelajari lebih rinci di metode pengumpulan data yang lain.

Diskusi Kelompok 
Terfokus ( FGD)

Mengumpulkan data dan informasi spesifik, diberbagai topik yang diinginkan:  pertanian- 
perikanan-perkebunan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, kemiskinan, gender, ekonomi 
peerdesaan, dan lain lain. Mempelajari sebab sebab  masalah dan menggambarkannya dalam  
gambar “pohon masalah”.  Informasi yang didapat bisa  digunakan untuk triangulasi dari 
informasi yang dikumpulkan dari teknik  pengumpulan data yang  lain.

Penelusuran sejarah 
desa. :

Data umum mempelajari situasi desa tanpa batasan waktu.  Perkembangan. Data bisa 
mencakup:  jumlah penduduk, hutan, pertanian, sumber daya alam , wilayah desa yang 
beresiko tinggi terhadap bencana alam,  peternakan.

Kecenderungan dan 
perubahan:

Menelusuri perubahan sistem pertanian, peluang pekerjaan, tumbuhnya pasar tradisional dan 
super market,  penggunaan internet,  perubahan tata cara kehidupan. Pengumpulan data 
dilakukan melalui diskusi kelompok dengan rentang waktu kebelakang selama 5- 10 tahunan

Kalender musim: waktu 1 
tahun

Pola kegiatan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, pekerjaan di sektor jasa dan bidang 
lain.

Teknik Pengumpulan Data 
(Kualitatif)



Jadwal kegiatan 
harian

Jenis jenis kegiatan keluarga setiap hari, dibagi menurut waktu 24 jam. Dalam 
analisis kegiatan dapat dikelompokkan menurut kegiatan produktif, kegiatan spesifik 
laki laki perempuan dalam pengasuhan anak, dan lain lain sesuai dengan informasi 
yang diperlukan.

Penelusuran desa dan 
pembuatan Peta Desa

Penelusuran desa memerlukan upaya untuk melihat situasi tertentu tentang 
kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan. Sambil berjalan mengelilingi desa 
dilakukan diskusi tentang topik yang dilihat dalam perjalanan. Hasil penelusuran 
desa digambarkan kedalam peta desa..

Ranking masalah Mengurutkan prioritas masalah  dari daftar masalah yang didapat dari proses 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik teknik PRA, dengan cara 
menyepekati komponen komponen yang digunakan untuk memrioritaskan 
permasalahan ( komponen : besarnya masalah, dampak yang ditimbulkan dan 
seringnya terjadi kejadian.

Rangking sosial 
ekonomi.

Mendapatkan informasi keluarga miskin dengan menggunakan indikator dan kriteria 
yang ditentukan oleh masyarakat. Penentuan status ekonomi ini adalah isu sensitif. 
Oleh karenanya harus di kerjakan dengan hati hati.

Survey oleh 
Masyarakat

Survei dengan menggunakan kuesioner yang dibangun bersama denga 
masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, diolah dan dianalisis sendiri oleh 
masyarakat, bertujuan mengumpulkan data dasar  tentang status ekonomi, 
kesehatan, pengetahuan dan sikap  masyarakat untuk bahan penyusunan, 
monitoring dan evaluasi program.

Diagram Venn atau 
Diagram Chapati. Bagan 
hubungan kelembagaan

Mempelajari kelembagaan atau organisasi yang ada di desa dan kedekatannya dengan 
masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat diukur sendiri oleh masyarakat berdasarkan 
pengalaman berinteraksi dengan lembaga yang bersangkutan, berdasarkan persepsi mereka 
tentang manfaat lembaga atau sumbangsih lembaga kepada mereka.  Informasi ini dapat 
digunakan untuk mendesign program penguatan kapasitas organisasi.



Focussed Group 
Discussion (FGD)

• Peserta diskusi dipilih berdasarkan  

• pengalaman


• latar belakang pekerjaan


• tingkat pendidikan


• status pernikahan


• petani pemiliik


• petani penggarap


• lama tinggal di desa. 


• Sebaiknya pemilihan peserta disesuaikan dengan topik 
diskusi dan memenuhi syarat keterwakilan  

• Jumlah perserta FGD berkisar 8-10 orang.  

• Informasi yang dikumpulkan adalah berbagai 
permasalahan utama dan sebab-sebabnya. Hasil dari 
FGD ini untuk masing masing topik dipresentasikan 
dengan menggunakan bagan “pohon masalah”. 



Siapkan diri untuk menggambar



Empat Kunci PRA
• Pemilihan Informan:2

Ibu A: 
“Di sini PKK itu elit, nggak semua bisa 

masuk menjadi anggota PKK”

Informan A/ 
Komunitas A

Referensi Studi terdahulu



Empat Kunci PRA
• Triangulasi Data3

Di sini enak, 
puskemasnya dekat

Kalau sakit, nggak ke 
puskemas, jauh sih

Air di sini 
melimpah, murah (observasi: 

air dibiarkan mengalr dari 
keran)

Air harus bayar 
Rp5.000 per bulan, dapat 

air susah harus kerja sama-
sama bikin saluran

Mana yang bener niiih? 
#pusiiing



Empat Kunci PRA
• Sikap Peneliti4

Banyak mendengar, sedikit bicara. 
Tidak semua informasi yang didapat 
bisa di-share ke semua informan

Jangan menggunakan scientific 
terms, gunakan kriteria yang didapat 
dari warga, jangan gunakan kriteria 
kita sendiri

Perhatikan etika penelitian, mintalah 
ijin untuk merekam, memotret, dll



Empat Kunci PRA
• Sikap Peneliti4

Buat kesepakatan dalam tim; 
siapa yang menjadi fasilitator? 
Jangan interupsi saat anggota tim 
melakukan wawancara
Buatlah rapport- gunakan bahasa 
lokal (jika memungkinkan)

Relaks, jangan terburu-buru, 
“mengalir dengan kecepatan warga”

“Fasilitasi” artinya “Mereka yang mengerjakan”



Jangan hanya menggali masalah, namun gali pula 
mengapa ada masalah, bagaimana “menurut warga” 

masalah diselesaikan, dan mengapa belum 
diselesaikan?

FASILITASI
Yang kita anggap 

“masalah” belum tentu masalah 
lho…

Masalah (?): 
Pernikahan dini

Seberapa banyak 
terjadi pernikahan dini?

Sebab: 
Sudah  “begitu”

Sebab: 
Tidak ada sekolah

Akibat: 
Keluarga muda tanpa 

keahlian- mindset 
“minta”

Akibat: 
Penghasilan keluarga 

“pas-pas-an”- di bawah 
sejahtera

Punya indikator?



Dari Masalah: Menentukan Aksi 
Dari Bahasa Aksi —> Bahasa Hijrah
Bahasa Aksi Bahasa HIJRAH

Mendirikan/ memperkuat 
koperasi  tani di setiap desa.

• Setiap desa memiliki koperasi petani 
• Koperasi  di setiap desa mampu melayani kebutuhan input 

pertanian

Memfasilitasi ketersediaan 
input pertanian

• Setiap koperasi  punya  jaring kerjasama dengan institusi 
penyedia input pertanian ditingkat kecamatan dan 
kabupaten

Memperkuat  asosiasi petani 
tebu didesa

• Setiap desa memiliki assosiasi petani tebu 
• Assosiasi petani tebu memiliki lahan untuk bercocok tanam 

tebu

Membimbing petani tebu • Petani tebu mengerti dan mempraktekan cara menanam dan 
memelihara tebu yang benar

Melakukan survey data dasar 
dan survei akhir tahun

• Data dasar dan data tahunan tentang pendapatan petani 
tebu, hasil produksi lahan tebu per hektar tersedia.



Reduksi dan Klasifikasi Data



Logframe Approach







Dalam Penyajian Penelitian  yang 
menyuarakan aksi, harus ada komponen:

• Tujuan: pencapaian apa yang diinginkan secara konkret?


• Target: siapa yang ingin di”ubah”?


• Siapa yang mendapatkan manfaat dari “perubahan”?


• Aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan?


• Existing data: masalah yang ada secara konkret disertai 
indikator


• Estimasi pencapaian: jika aktivitas dijalankan, bagaimana ini  
akan mengubah existing data- serta ukuran indikatornya?



Output:

• Skripsi/ Tesis/ Disertasi


• Penelitian hibah


• Proposal CSR


• Buku “Pengalaman Menjadi Relawan Riset”

Sebuah pencerahan bahwa jihad-pun bisa melalui penelitian







Selamat meneliti 
Selamat berpihak 

Selamat membangun zelfbestuur bangsa!


