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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Sebagai dasar untuk menjawab persoalan penelitian 

berdasarkan pada masalah yang akan dibahas, maka diperlukan suatu 

metode penelitian. Sehingga penulis dapat mengkaji dalam mempelajari 

peraturan-peraturan dalam penelitian. Metode penelitian ini meliputi: 

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, Proses 

pengambilan data,  Lokasi dan waktu penelitian, serta Analisa data. 

 

Jenis Penelitian  

 Sebagaimana dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini, maka jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

Studi Kasus dan Penelitian Deskriptif. Studi kasus digunakan untuk 

memanfaatkan teknik-teknik telaah pengamatan, dan bertujuan 

memberikan gambaran suatu situasi tertentu sedemikian rupa sehingga 

diperoleh kejelasan atas suatu asas yang lebih rampat. Menurut 

Adelman et. al dalam Wilarjo (1994) studi kasus ialah istilah umum 

yang mencakup serumpun metode penelitian yang sama-sama 

memumpukan perhatiannya pada penelaahan di seputar suatu kejadian. 

Sedangkan jenis penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan 

menggambarkan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks, dimana 

relevansi sosiologis atau antropologis dapat ditangkap, dengan cara 

mencari fakta tentang tata cara yang berlaku dimasyarakat, serta 

situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, relasi-

relasi, pandangan-pandangan, sikap-sikap yang terjadi dalam suatu 

masyarakat (Soejono dan Abdurrahman, 1999: 20-23). 
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Pendekatan Penelitian 

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif sangat tepat 

dilakukan dalam menyimpulkan tujuan dalam penelitian ini, karena 

lebih berusaha untuk menggambarkan suatu proses yang sedang 

berjalan. 

 

Proses Pengambilan Data 

Teknik Pengambilan Data 

Tehnik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode: 

Observasi, yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data  

kualitatif yang bersifat alamiah, dimana peneliti mencatat informasi 

suatu gejala peristiwa yang disaksikan selama penelitian. Proses 

penyaksian dari peristiwa tersebut adalah dengan melihat, merasakan, 

mendengarkan dan kemudian dicatat seobyektif mungkin. 

1. Wawancara mendalam dengan informan kunci (Key Responden), 
yaitu suatu bentuk metode dengan cara melakukan komunikasi 

langsung dengan sumber informasi (responden), dalam bentuk 

tanya jawab dengan hubungan tatap muka (face to face), sehingga 

gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi 

kata-kata secara verbal (Gulo, 2002). Dalam melakukan wawancara 

dengan key responden, peneliti menggunakan pedoman pertayaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman agar 

informasi yang ingin diperoleh dapat tercapai.  

2. Mengambil data-data skunder, yaitu suatu data yang sudah diolah 

yang merupakan tambahan dan berasal dari sumber tertulis, seperti 

hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, data 

monografi desa, buku, artikel dan lain-lain yang sekiranya 

dibutuhkan selain data primer. 
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Unit Amatan dan Unit Analisa 

 Pengolahan eceng gondok hingga menjadi produk-produk 

kerajinan, bukan merupakan satu rangkaian proses yang utuh, namun 

merupakan rangkaian proses yang terpisah, antara penyedia bahan 

baku mentah, penyedia bahan setengah jadi, hingga menjadi bahan jadi 

yang siap dilempar ke konsumen. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, 

yang menjadi unit amatanya adalah : 

1. Pencari batang eceng gondok di Rawa Pening 

2. Para pengepul batang-batang eceng gondok 

3. Penjemur 

4. Penganyam 

5. Pengrajin dan  

6. Penjual. 

7. Pembeli (Konsumen) 

 

 Sedangkan unit analisanya adalah proses pemanfaatan dan 

pengolahan eceng gondok dari gulma menjadi komoditas ditinjau dari 

aspek ekonomi dan modal sosial dalam perspektif pembangunan 

berkelanjutan. 

 

Tahap Pengambilan Data 

 Dalam  proses pengambilan data, ada beberapa tahapan yang 

penulis lalui untuk melengkapi isi dan hasil dari penelitian ini yaitu : 

1) Tahap perijinan yaitu sebagai upaya untuk mempermudah cara 

masuk secara administratif dalam melakukan penelitian, maka 

langkah yang akan penulis lakukan adalah meminta surat 

keterangan ijin penelitian dari pihak kampus, dalam hal ini Rektor 

UKSW, maupun jika dibutuhkan meminta surat ijin dari pihak-

pihak terkait baik pemerintah setempat maupun yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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2) Melakukan observasi awal sebagai cara untuk mengenal lebih jauh 

tentang lingkungan dan sebagai pintu masuk ke lokasi penelitian. 

Pada tahap ini, sekaligus merupakan tahap bagi penulis untuk 

mengenal lebih jauh masyarakat dengan tinggal menetap (study 
live in) dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, tahap 

ini penulis juga  menentukan nama-nama informan kunci supaya 

dalam melakukan wawancara tidak mengalami kesulitan, serta 

mengambil data-data skunder tentang gambaran umum mengenani 

situasi dan kondisi wilayah penelitian.  

3) Tahap pengumpulan data-data primer lewat wawancara langsung 

dengan key respondern (informan kunci). Penentuan key 
responden, atau penduduk yang akan diwawancarai terlebih 

dahulu penulis bertanya pada beberapa pihak dosen atau 

stakeholder yang pernah melakukan aktivitas penelitian di sekitar 

danau Rawa Pening maupun langsung kepada masyarakat 

setempat. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penentuan Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang dipilih untuk menjadi tempat penelitian ini adalah 

pemukiman masyarakat di sekitar danau Rawa Pening, khususnya yang 

punya sentra pengolahan tanaman eceng gondok, seperti di Kecamatan 

Banyu Biru Kab. Semarang dan/atau di Kecamatan Tuntang. Pemilihan 

lokasi penelitian merupakan satu alternatif yang dianggap tepat karena 

lokasi penelitian ini adalah wilayah yang merupakan sentra-sentra 

pemanfaatan eceng gondok secara langsung untuk aktivitas sosial 

ekonominya, sehingga tujuan  yang akan dicapai dalam penelitian ini 

dapat mudah dicari.   
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Waktu Penelitian 

 Waktu pelaksanaan penelitian ini secara intens dilakukan pada bulan 

Juni-Juli 2014 dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu tersebut 

penulis dapat lebih leluasa untuk mencermati setiap tahap 

pemanfaatannya, dan menggali lebih mendalam mengenai sisi-sisi 

kehidupan dari tiap penerima manfaat dari tanaman eceng gondok 

yang ada di sekitar danau Rawa Pening maupun yang mungkin di olah 

di kota lain di luar Kabupaten Semarang.  

 

Analisa Data 

Sebagaimana dengan masalah penelitian yang akan dibahas, 

pada tahap analisa data maka akan dipaparkan tentang upaya 

pemanfaatan tanaman eceng gondok oleh masyarakat di sekitar danau 

Rawa Pening, dalam usaha pengembangan ekonomi kreatif  dan upaya 

penyelamatan danau Rawa Pening. Dalam analisa data ini, peneliti 

menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode untuk 

menggambarkan suatu proses yang sedang berlangsung. Karena dengan 

metode ini, tidak terlalu membutuhkan perangkat penelitian yang 

terlalu rumit, walaupun harus memakan waktu yang relatif lebih lama. 

Dari data dan informasi yang diperoleh, lalu langsung dianalisa dan 

hasilnya harus diinterpretasikan atau inferensasi.  

Proses interpretasi ini dilakukan dengan dua cara (Bungin 

2003). Cara yang pertama, dengan interpretasi terbatas.  Interpretasi 

terbatas adalah interpretasi yang hanya melihat pada interpretasi data 

dan  hubungan  yang ada dalam penelitian. Ini merupakan interpretasi 

dalam artian sempit, seperti misalnya hanya melihat pada perubahan 

nilai secara ekonomis dari tiap tahap pemanfaatan tanaman eceng 

gondok, terhadap sisi tingkat sosial ekonomi dari si penerima manfaat 

yaitu masyarakat yang memanfaatkan tanaman tersebut di sektar danau 

Rawa Pening. Hal ini biasa yang dilakukan peneliti secara otomatis saat 

membuat interpretasi sewaktu menganalisa data, karena analisa dan 

intrepretasi mempunyai hubungan yang sangat erat dan dilakukan 
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bersamaan.  Cara kedua yaitu mencari pengertian yang lebih luas dan 

mendalam tentang hasil-hasil yang diperoleh dari analisa data. Yaitu 

dengan cara membandingkan hasil analisa dan kesimpulan yang ditarik 

oleh peneliti lain, dan menghubungkan kembali interpretasi yang 

dibangun dengan teori-teori yang digunakan. 


