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3. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian skripsi ini dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2014 sampai  20 April 

2014 di kelompok tani Tranggulasi, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang. Pemilihan lokasi dipilih dengan pertimbangan bahwa kelompok tani tersebut 

menghimpun petani-petani anggota yang memproduksi sayur organik dan tempatnya 

relative dekat dan dapat dijangkau peneliti.  

 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yakni 

meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki 

(Nazir, 1988). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. 

 

3.3. Teknik Penentuan Partisipan dan Keyinformant 

Partisipan yang dipakai adalah pengurus inti kelompok dan anggota kelompok 

tani Tranggulasi. Jumlah partisipan yang diamati adalah 7 orang. Kemudian untuk lebih 

memperjelas data yang diambil, maka penulis juga mewawancarai 2 key informant 

(Sumber Kunci) yang akan membantu dalam memperjelas hasil yang telah diperoleh dari 

partisipan. Dalam penentuan partisipan serta Key Informant, dilakukan secara sengaja 

(Purposive sampling) yaitu penentuan partisipan berdasarkan kesengajaan yang 

didasarkan atas ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut yang erat 

dengan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Soekartawi, 2003). 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang mendalam (in-depth interview), 

observasi lapangan, dokumentasi secara langsung terhadap partisipan dan keyinformant. 

Kegiatannya antara lain: 
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1. Wawancara: melakukan wawancara langsung dengan anggota kelompok tani sayur 

organik yang antara lain adalah partisipan dalam penelitian ini. 

2. Observasi: melakukan observasi atau kunjungan lapangan langsung ke rumah, ke 

gudang maupun ke lahan tempat para petani melakukan aktifitas pertanian organik. 

3. Dokumen: mencari data yang terkait dengan penelitian dan juga yang berkaitan 

dengan partisipan yang bisa menunjang dalam penelitian. Selain itu juga dilakukan 

dokumentasi berupa foto memakai kamera digital, serta wawancara menggunakan 

koesioner dengan partisipan dan keyinformant. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur atau laporan-laporan, arsip 

tentang Tranggulasi yang berhubungan dengan topik penelitian. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Dimana hasil dari 

penelitian yang didapat diolah dan dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian yang 

ingin dicapai. Hasil yang dipakai adalah yang didapatkan dalam proses wawancara dan 

observasi lapangan. Dengan tahapan teknik analisis data mulai dari editing, coding dan 

tabulasi. 

 

3.6. Uji Keabsahan Data 

Menurut Moleong dalam Agusta (2009), penelitian kualitatif mengungkap 

kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif 

sangat penting. Untuk memastikan kebenaran dari hasil yang diperoleh, digunakan uji 

keabsahan data dengan teknik trianggulasi. Adapun trianggulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. 

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan trianggulasi dengan 

sumber, yaitu mengecek dan membandingkan  balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif dengan cara 

mencari informasi dari orang lain yang tentunya paham akan objek yang sedang diteliti 

(Sugiyono, 2012), 

 


