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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2013, 

selama kurang lebih 30 hari dengan objek penelitian kelompok tani sayuran organik. Adapun 

tempat penelitian dilakukan di Dusun Selo Ngisor Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang, untuk kelompok tani pria Tranggulasi, sedangkan untuk kelompok tani wanita 

Merapi Asri di Dusun Gowok Ringin, Desa Sengi Kecamatan Ndukun Kabupaten Magelang.  

 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, dengan comparative case 

study. Data yang diambil adalah primer yaitu dengan cara wawancara dan observasi lapangan 

secara langsung.  

Penelitian deskriptif kualitatif salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika 

penelitian berlangsung dan dan menyajikan apa adanya. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang paling sederhana, karena pada penelitian 

deskriptif ini peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek yang diteliti. Seorang peneliti 

hanya melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, dan kemudian memaparkan hasil 

penelitiannya dalam laporan penelitian.  

 

3.3. Teknik Penentuan Partisipan 

Untuk penentuan lokasi penelitian dan partisipan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu dengan sengaja/pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan partisipan dengan 

menentukan terlebih dahulu jumlah partisipan yang hendak diambil, kemudian pemilihan 

partisipan dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang 

dari ciri-ciri partisipan yang ditetapkan. Partisipan yang diambil dari masing-masing 

kelompok tani ada 3, yaitu ketua, sekretaris serta anggota dari masing-masing kelompok. 

Sedangkan untuk penguatnya ada 2 key informan yaitu bendahara dari masing-masing 

kelompok tani tersebut.  

 

3.4. Teknik Analisis Data 
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Tahapan dalam proses penelitian ini adalah turun langsung ke lapangan dan 

melakukan observasi dan wawancara dengan partisipan tersebut, setelah itu dilakukan 

reduksi, koding, penyusunan kategori, penyusunan tema, konstruksi serta pengambilan 

gambar/bukti tentang pekerjaan yang ada disana, pada tahapan terakhir dilakukan analisis 

data secara deskriptif kualitatif. 

 

3.5. Teknik Menguji Keabsahan Data 

Teknik pengujian data yang digunakan yaitu trianggulasi, dimana pengujian tersebut 

menganalisa data  dengan pertimbangan dari beberapa sumber yang ada di lapangan baik 

berupa data-data  sekunder dan mencari informasi informasi dari orang yang mengetahui 

tentang seluk beluk dari kelompok tani tersebut. Teknik ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara dengan beberapa partisipan serta memperkuatnya dengan 2 key informan serta 

mencari sumber-sumber yang mendukung seperti internet yang mengemukakan tentang 

kelompok tani tersebut. 

 

3.6 Unit Analisa dan Amatan 

Unit analisa dalam penelitian ini adalah kelompok tani. Unit amatan dalam penelitian 

ini adalah aktivitas kehidupan para kelompok tani yang ada di daerah tersebut. Sedangkan key 

informan dalam penelitian ini yaitu para pengurus dari masing-masing kelompok tani, yang 

dianggap tahu tentang masalah yang diteliti, disitu penulis ingin mengamati  bagaimana asal 

mula terbentuknya kelompok tani tersebut, serta kegiatan yang dijalani oleh masing-masing 

kelompok tani yang ada. 

 


