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Bab Tiga 

METODE PENELITIAN 

 

Alasan Menggunakan Metode Kualitatif  

Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian 

kualitatif, didasarkan pada pengalaman penulis selama menjadi 

aparatur sipil negara yang ditempatkan pada satuan kerja perangkat 

daerah Kantor Wilayah Perindustrian pada tahun 1992 yang 

selanjutnya bergabung dengan Kantor Wilayah Perdagangan pada 

tahun 1995 menjadi Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan 

dan setelah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi menjadi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT. 

Selama kurang lebih 18 tahun mengabdi pada sektor industri 

dan perdagangan, penulis memahami benar dinamika dari industri 

kecil sektor pengolahan, dan subsektor di dalamnya, yaitu subsektor 

pengolahan pangan, subsektor pengolahan sandang, subsektor 

pengolahan kerajinan, subsektor pengolahan kimia dan bahan 

bangunan, subsektor logam dan elektronika. Merasa gagal sebagai 

pembina sektor ini bila melihat profil pendapatan domestik bruto 

daerah Nusa Tenggara Timur di mana kontribusi sektor industri 

pengolahan sangatlah rendah, tidak melampaui 2% sebagai sektor 

sekunder yang mampu mengangkat ekonomi daerah dibandingkan 

dengan sektor primer yang sangat besar  disusul sektor tersier. 

Strukur apapun jika tidak proporsional, akan sangat 

membahayakan bagi keberlanjutan struktur tersebut, itulah kondisi 

ekonomi Provinsi NTT. 

Banyak pertanyaan yang timbul di hati penulis, mengapa 

kondisi ini terjadi, apa saja yang menjadi penyebab dan bagaimana 

menyelesaikan persoalan-persoalan terkait pelaku dari industri  
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pengolahan terutama industri kecilnya yang mendominasi di daerah 

ini?. 

Kondisi empirik menggambarkan banyak program pemerintah 

yang dilakukan untuk mengembangkan industri kecil pengolahan, di 

mana program tersebut berasal dari para ahli ekonomi dengan berbagai 

teori pemberdayaan ekonomi rakyat untuk pengembangan ekonomi 

daerah, namun dampaknya belum ada, bahkan boleh dikatakan 

mengalami kemunduran, dengan pembiayaan yang lebih besar dan 

kegiatan lebih banyak, namun hasilnya tetap sama dari tahun ke tahun.   

Kebijakan pemerintah terkait pola, model  pembinaan yang 

dipelajari dari berbagai negara dianalisis mana yang cocok dengan 

kondisi negara dan diterapkan, bila dievaluasi dan dianggap tidak 

cocok lagi, maka diganti dengan model yang lain. Khusus daerah Nusa 

Tenggara Timur yang hanya menerima program dari pemerintah pusat, 

ditambah program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang 

merupakan model replikasi program pusat maka hasilnya sama saja. 

Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab minimnya tingkat 

keberhasilan program pengembangan industri kecil sektor pengolahan 

dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan hambatan pengembangan 

industri kecil pengolahan maka penulis menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

Secara umum metode penelitian menurut Prof. DR. Sugiyono 

adalah: cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis.  Rasional berarti kegiatan penelitian 

dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh 

penalaran manusia. Empiris yaitu cara-cara yang dilakukan dapat 

diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan 

mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah 

tertentu yang bersifat logis. 

Data yang diperoleh dalam penelitian itu adalah data empiris 

yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliable, dan obyektif. 
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Valid menunjukan derajat ketepatan antara data sesungguhnya pada 

obyek dengan data yang dikumpulkan peneliti. Validitas data diuji 

melalui pengujian reliabilitas dan obyektivitas, bila ya maka data 

tersebut valid. Reliabel berkenan dengan derajat konsistensi/keajekkan 

data dalam interval waktu tertentu. Data memiliki unsur obyektifitas, 

dan bukan subyektifitas. 

Tujuan penelitian bersifat: pendeskripsian, pembuktian, 

pengembangan, dan penemuan. Penelitian untuk Disertasi ini 

dilakukan dengan penelitian yang bersifat membuktikan menggunakan 

SEM  (Structure Eqution  Model), mengembangkan atau menemukan 

dengan metode tertentu. 

Intinya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, 

dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan 

produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.  

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk 

meneliti kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif  lebih menekankan  makna  daripada generalisasi. 

Penelian Kualitatif menurut Creswell (2009) ada 5 macam 

yaitu:Phenomenology, Grounded Theory, Ethnography, Case Study, 
Narrative.  

Phenomenology adalah salah satu jenis penelitian kualitatif di 

mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi 

partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam 

pengalaman hidupnya. 

Grounded Theory adalah salah satu jenis penelitian kualitatif di 

mana peneliti dapat menarik generalisasi (apa yang diamati secara 

induktif), teori yang abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi 

berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti. 
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Etnografi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana 

peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi 

yang alamiah melalui observasi dan wawancara.  

 Studi Kasus adalah salah satu jenis penelitian kualitatif  di 

mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap 

program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang . 

Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan 

pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai 

prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. 

 Naratif adalah salah satu penelitian kualitatif di mana peneliti 

melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk 

memperoleh data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. 

Data tersebut selanjutnya oleh peneliti disusun menjadi laporan yang 

naratif dan kronologis. Untuk penelitian kualitatif ini penulis 

menggunakan Phenomenology. 

 

Lokasi Penelitian : Kawasan Timor Barat Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 

Kawasan Timor Barat di Provinsi NTT menjadi pilihan penulis dalam 

melakukan penelian dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai 

berikut : 

1. Terdapat kabupaten/kota  yang menjadi representatif kondisi 

dan perkembangan industri kecil pengolahan dari 22 

kabupaten/kota  yang tersebar di Provinsi NTT yaitu : Kota 

Kupang dengan kondisi terbaik bahkan di atas provinsi; 

Kabupaten Kupang yang mewakili Kabupaten Sumba Timur, 

Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, 

Kabupaten Belu;Kabupaten Timor Tengah Utara yang mewakili 

Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Flores 

Timur, Kabupaten Alor dan Kabupaten Timor Tengah Selatan 

yang mewakili  Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, 

Kababupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, 
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Kabupaten Nagekeo, KabupatenManggarai Timur, Kabupaten 

Manggarai Barat, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Malaka. 

2. Letak lokasi penelitian yang berada pada satu daratan di Pulau 

Timor memudahkan penulis untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan transportasi darat dan bila diperlukan 

mobilitas ke lokasi penelitian menggunakan kendaraan pribadi  

atau umum sampai ke pelosok desa. 

3. Sektor industri kecil pengolahan yang lengkap tersedia yaitu 

industri kecil pengolahan Pangan,  IKP Sandang,  IKP 

Kerajinan, IKP Kimia dan Bahan Bangunan, IKP Logam, Mesin 

dan Elektronik. 

Kota Kupang 

Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi NTT menampilkan 

profil sebagai pusat perdagangan dan jasa, dengan multi etnis yang 

melahirkan multi potensi, dengan dukungan sarana yang lengkap, 

seperti jalan, pelabuhan laut, untuk kegiatan perdagangan antarpulau 

dan ekspor/impor,  bandara udara yang menghubungkan berbagai 

bandara di kabupaten/kota se-NTT. 

Salah satu karakteristik dalam penelitian kualitatif adalah 

menentukan responden/informan/partisipan melalui karakteristik 

tertentu yang terencana dan disengaja (Creswell, 2010). Ada dua pihak 

yang menjadi responden yaitu pemerintah daerah baik provinsi dan 

kabupaten /kota yaitu kepala kantor satuan kerja pemerintah daerah 

(SKPD) yang melaksanakan program pembinaan dan pengembangan 

industri kecil pengolahan yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Kupang, Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Kota Kupang, Kepala Kantor Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Kupang, Kepala Kantor Pertanian dan Peternakan 

Kota Kupang serta melengkapi informasi yang diberikan oleh pimpinan  

satuan kerja perangkat daerah terkait program adalah para pejabat yang 

melaksanakan program tersebut dalam bentuk berbagai kegiatan 

kepada masyarakat dan pelaku industri kecil yaitu Kepala Bidang 

industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, 
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Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Kupang, Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kota Kupang, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang dan industri kecil 

pengolahan baik itu industri kecil pengolahana pangan, IKP Sandang, 

IKP Kerajinan, IKP Kimia dan Bahan Bangunan serta IKP Logam, 

Mesin dan Elektronik. 

Sebagai aparatur sipil negara yang memahami mekanisme kerja, 

bagaimana sebuah  program diaplikasikan menjadi kegiatan bertujuan 

mensejahterakan masyarakat di dalam wawancara, para responden 

memberikan informasi secara lugas dan terbuka, dibarengi dengan 

berbagai komentar bahwa sebenarnya penulis sudah tahu, namun 

bertanya lagi. 

Contoh Kasus 3.1 Wawancara sekaligus Reuni 

Pengalaman kerja di masa lalu pada sektor Industri dan 
kemudian sektor industri dan perdagangan pada satuan kerja perangkat 
daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat banyak rekan kerja 
pada level Kabupaten/Kota   yang penulis kenal dengan baik.Pada 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dimulai dari kepala 
dinasnya dan beberapa staf masih penulis temui saat penelitian, kecuali  
Kabid Industri yang merupakan orang baru karena sebelumnya 
berdinas di SKPD lain, sementara beberapa rekan kerja justru tidak 
penulis temui karena dimutasi ke SKPD lain. 

Kedatangan penulis di SKPD tersebut langsung diterima 
dengan baik, dan kepala dinas yang adalah alumni Universitas Kristen 
Satya Wacana dengan baik menerima penulis, terkadang wawancara 
tidak dilakukan di ruang kerja pimpinan, tapi di ruang Kepala Bidang 
Industri  sekaligus ruang staf karena bidang industri tidak memisahkan 
ruang kerja  kepala bidang dan kepala sub bidang dan staf, yang 
membedakan hanya pada bentuk meja dan posisi duduk, kepala bidang 
menempati meja dan kursi biro  di depan kepala sub bidang,  sementara 
kepala subbidang  menempati meja dan kursi ½ Biro di depan dari 
beberapa staf. 
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Pemberian informasi diberikan dengan gaya santai, jauh sekali 
dari kesan formal dan hal ini memungkinkan penulis mendapatkan 
begitu banyak informasi yang penulis perlukan, dan bahan – bahan 
yang merupakan data sekunder disiapkan dengan baik dan lengkap. 

Sesuai objek penelitian yaitu pada industri kecil pengolahan, 

maka lokasi penelitian yang diambil adalah pada Kecamatan Oebobo 

dan Kecamatan Alak. 

Di Kecamatan Oebobo dan Alak  terdapat  perusahaan/usaha 

kecil pengolahan yang menghasilkan jenis komoditi  dari  industri 

pengolahan pangan, tekstil, kerajinan dan kimia bahan bangunan serta 

logam dan elektronik. 

Penelitian di Kota Kupang tidak sulit dilakukan dari segi bahasa 

dan lokasi penelitian karena umumnya semua menggunakan bahasa 

Indonesia standar dan pada pengusaha kecil pengolahan menggunakan 

bahasa Indonesia dengan dialek Kupang. Lokasi yang mudah dijangkau 

maka penulis menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan 

penelitian dengan didampingi oleh asisten peneliti yang adalah adik 

sendiri dan anak  yang secara bergantian yang sekaligus berfungsi 

sebagai pengemudi, merangkap fotografer dan pencatat hasil 

wawancara. Kegiatan penelitian ini sekaligus menjadi kegiatan 

pembelajaran bagi para asisten peneliti, sebagai orang awam dalam 

kegiatan sektor industri. 

Badan Pusat Statistik Kota Kupang, telah memberikan data–

data capaian hasil sektor ini yang masih relatif rendah yaitu tahun 2007 

sebesar 3,38 %, tahun 2008, sebesar 3,27 %, tahun 2009 sebesar 3,18 %,  

tahun 2010 sebesar 3,08 %  dan terus menurun sampai pada tahun 2013 

sebesar 2,67 % walau masih di atas rata – rata kontribusi sektor ini 

terhadap PDRB NTT yang hanya 1,54 % saja(BPS Kota Kupang, 2014, 

diolah). 

 Terdapat banyak komoditi hasil industri pengolahan di 

berbagai tempat penjualan, namun bila diteliti asal produk sebagian 

besar tidak diproduksi di Kota Kupang. Juga jika dibandingkan, data 

bebagai komoditi tersebut bukan berasal dari industri pengolahan yang 
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memiliki izin usaha. Kondisi ini berbanding terbalik dengan program 

pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan industri kecil 

pengolahan di Kota Kupang, walaupun ada juga beberapa perusahaan 

yang berhasil. 

Kabupaten Kupang 

Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten yang dekat dengan Ibu 

Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki luasan wilayah yang 

besar dan memiliki potensi untuk dimekarkan dengan 24 kecamatan, 

menampilkan profil sebagai pusat suplai bahan baku industri  dan 

potensi ternak serta hasil perikanan dan kelautan, namun industri kecil 

umumnya kurang berkembang dibandingkan dengan kabupaten 

lainnya di NTT. Sesuai objek penelitian yaitu pada industri kecil 

pengolahan, maka lokasi penelitian yang diambil adalah pada 

Kecamatan Kupang Timur dan Kupang Tengah. Cara yang sama yang 

dilakukan di Kota Kupang dilaksanakan juga di Kabupaten Kupang. 

Di Kecamatan Kupang Timur dan Kupang Tengah  terdapat  

perusahaan/usaha kecil pengolahan yang menghasilkan jenis komoditi  

dari  industri pengolahan pangan, tekstil, kerajinan dan kimia bahan 

bangunan serta logam dan elektronik.  

Data-data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang 

menunjukan, capaian hasil sektor ini masih relatif rendah yaitu 

berkisar antara  1 % s/d 2%. Sampai dengan tahun 2013 kontribusi 

sektor industri pengolahan sebesar 1,85 % terhadap PDRB Kabupaten 

Kupang (BPS Kab. Kupang 2014, diolah), sama seperti kondisi yang 

dialami pemerintah provinsi.  Fenomena yang terjadi di Kota Kupang 

begitu juga keadaannya di Kabupaten Kupang, terdapat sedikit sekali 

komoditi industri hasil pengolahan. 

Kabupaten Timor Tengah Selatan 

Kabupaten Timor Tengah Selatan  sebagai kabupaten yang 

memiliki posisi di tengah Pulau Timor memiliki jumlah kecamatan 

yang terbesar dibandingkan kabupaten lain obyek penelitian yaitu 32 

kecamatan (di mana untuk masa yang akan datang dapat 

dipertimbangkan untuk dimekarkan menjadi beberapa kabupaten 
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untuk pendekatan pelayanan di Provinsi NTT) menampilkan profil 

sebagai pusat suplai bahan baku hasil kehutanan dan hasil peternakan, 

namun industri kecil sangat kurang berkembang dibandingkan 

kabupaten lainnya di daerah ini. Cara yang sama yang dilakukan di 

Kabupaten Kupang dilaksanakan juga di Kabupaten Timor Tengah 

Selatan. Kendala bahasa belum ditemui namun lokasi industri kecil 

pengolahan  yang  berjauhan  dan tersebar membuat kesulitan 

tersendiri sehingga penulis dibantu oleh staf dari unit satuan kerja 

perangkat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.  

Sesuai objek penelitian yaitu pada industri kecil pengolahan, 

maka lokasi penelitian yang diambil adalah pada Kecamatan Kota Soe. 

Di Kecamatan Kota Soe  terdapat  perusahaan/usaha kecil pengolahan 

yang menghasilkan jenis komoditi  dari  industri pengolahan pangan, 

tekstil, kerajinan dan kimia bahan bangunan serta logam dan 

elektronik. 

Data capaian dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor 

Tengah Selatan menunjukan bahwa, hasil sektor ini masih relatif 

sangat rendah yaitu sebesar 0,63%  s/d 0, 65%,    dan tetap statis pada 

posisi tersebut terhadap PDRB daerah sampai tahun 2013 sebesar 

hanya sebesar 0,59 % (BPS Kab TTS,2014, data diolah). Kondisi yang 

terjadi di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sama dengan di 

Kabupaten TTS, namun di Kabupaten TTS  hampir nihil komoditi  

industri pengolahannya. 

Kabupaten Timor Tengah Utara 

Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai kabupaten di Provinsi 

NTT menampilkan profil sebagai pusat suplai bahan baku industri hasil 

hutan dan pertambangan, dan industri kecil juga kurang  berkembang  

seperti kabupaten lainnya di daerah ini. Sesuai objek penelitian yaitu 

pada industri kecil pengolahan, maka lokasi penelitian yang diambil 

adalah pada Kecamatan Kota Kefamenanu.  Cara yang sama yang 

dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan juga di 

Kabupaten Timor Tengah Utara namun kendala bahasa  ditemui 

dengan lokasi industri kecil pengolahan  yang  berjauhan  dan tersebar 
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membuat kesulitan tersendiri sehingga penulis dibantu oleh staf dari 

unit satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan 

meminta bantuan tokoh masyarakat yang menguasai bahasa daerah 

dan budaya masyarakat bersama team peneliti ke lokasi penelitian. 

Untuk mendapatkan data primer wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pemandu yang mampu berbahasa daerah (sumbangan 

dalam metodologi).Tidak ada pemandu profesional sehingga 

dibutuhkan pendekatan personal agar pemandu bersedia untuk 

menggunakan bahasa adat yang dimulai dengan sirih pinang dll, 

pemandu yang bersedia memberikan  bantuan secara sosial memiliki 

kedudukan di tengah masyarakat. 

Di Kecamatan Kota Kefemenanu terdapat perusahaan/usaha 

kecil yang menghasilkan berbagai jenis komoditi dan terdiri dari  

industri pengolahan pangan, tekstil, kerajinan dan kimia bahan 

bangunan serta logam dan elektronik. Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Timor Tengah Utara telah memberikan data – data capaian hasil sektor 

ini masih relatif rendah yaitu antara 1 % s/d  1, 5  %  dan masih berada 

di bawah kontribusi pada level provinsi dan terus menurun pada tahun 

2013, kontribusi sektor industri pengolahan pada angka 1,44 % ( BPS 

Kab. TTU 2014, data diolah). Fenomena yang terjadi di Kota Kupang 

dan Kabupaten Kupang  serta Kabupaten TTS, sama dengan di 

Kabupaten TTU namun di Kabupaten TTU  hanya sedikit komoditi  

industri pengolahan. 

Dari pengamatan awal di 4 kabupaten/kota data jumlah unit 

usaha baik pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota berbeda jauh 

dengan kondisi real di lapangan, keberadaan unit usaha yang aktif 

hanya maksimal 20% s/d 30 % dari data.  

Kurang lebih 95 % unit usaha formal yang terdata ternyata 

masih masuk dalam klasifikasi industri nonformal (industri rumah 

tangga), dan banyak industri nonformal yang belum terdata tetapi tetap 

aktif memproduksi dan memasarkannya. 

Di setiap kabupaten/kota terdapat beberapa program 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejah-
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teraan rakyat yaitu program PNPM dari pemerintah pusat, yang lebih 

fokus pada pembangunan prasarana umum seperti air bersih dll, 

program DEMAM (Desa Mandiri Anggur Merah) dari pemerintah 

Provinsi NTT yang memberikan dana sebesar Rp 250.000.000,-

/desa/kecamatan yang umumnya dipakai untuk usaha ekonomi 

produktif yaitu pengembangan usaha peternakan, dan program 

pemberdayaan oleh pemerintah kabupaten sendiri. 

 

 Sumber Data Penelitian dan Informan 

Metode penelitian kualitatif dapat digunakan pada 

scope/lingkup yang paling kecil, yaitu satu situasi sosial  (Single social 

situation) sampai pada masyarakat yang luas dan kompleks. Spradley 

(1980), mengemukakan lingkup penelitian kualitatif seperti pada 

Gambar 3.1 : 

Gambar 3.1. Lingkup Penelitian Kualitatif 

SCOPE OF RESEARCH SOCIAL UNITS STUDIES 

MACRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro 

Complex Society (masyarakat yang kompleks) 

Multiple Communities (beberapa kelompok 

masyarakat) 

A Single Community Study (sekelompok 

masyarakat) 

Multiple social isntitution (beberapa   lembaga 

social) 

A single social institution (satu lembaga sosial) 

Multiple social situation (beberapa situasi sosial) 

Single social situation (satu situasi sosial) 

 

 

Sehingga secara makro penulis mengamati kondisi struktur ekonomi 

negara untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia dan struktur 
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ekonomi provinsi  untuk melihat secara keseluruhan kondisi ekonomi 

masyarakat NTT  dan dilanjutkan dengan kondisi ekonomi masyarakat 

kabupaten/kota di kawasan Timor Barat, untuk melihat kondisi 

ekonomi masyarakat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten 

Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. 

Secara mikro pengamatan penulis kepada sektor sekunder di Kota 

Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 

Kabupaten Timor Tengah Utara dilanjutkan  dengan pengamatan 

terhadap sektor industri pengolahan di kabupaten/kota tersebut dan 

kondisi perusahan industri kecil pengolahan, dan bagaimana 

pimpinan/pemilik perusahan  industri kecil pengolahan menjalankan 

usahanya. 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Pengambilan data pada instansi pemerintah adalah untuk 

mendapatkan data sekunder terkait potensi pengolahan komoditi. 

Instansi terkait  yaitu Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik, dan Instansi 

pendukung lain seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian, Dinas 

Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertambangan, Badan Pember-

dayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Biro Hukum Setda NTT . 

Untuk Bappeda adalah ingin melihat Renstra Provinsi NTT dan 

profil daerah Provinsi NTT terkait pengembangan sektor industri 

pengolahan tahun 2004 s/d 2009 dan bagaimana kontribusi sektor ini 

kepada PDRB NTT selama kurun waktu  10 tahun (2005s/d 2009 serta 

Renstra tahun 2009 s/d 2013) untuk mengetahui apakah pemerintah 

provinsi masih menetapkan Renstra yang sama atau berbeda dalam 

pengembangan sektor industri. 

Disperindag sebagai instansi pembina sektor industri dan 

perdagangan untuk dapat diketahui sejauh mana perannya dalam 

pembinaan apakah mendukung percepatan pertumbuhan sektor ini 

atau tidak. 
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Seluruh data dan kondisi perekonomian NTT tergambar dalam 

laporan hasil sensus dari Badan Pusat Statistik yang akan memberikan 

dasar untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.   

Secara umum apakah ada kebijakan khusus Pemerintah 

Provinsi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah atau yang lainnya 

apakah mendukung pengembangan indutri kecil tersebut atau bahkan 

yang menghambat pengembangannya. 

Instansi Pemerintah di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten 

Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara 

Pengambilan data pada instansi pemerintah adalah untuk 

mendapatkan data sekunder terkait potensi peternakan,  potensi 

kelautan dan potensi pertanian/perkebunan, serta potensi 

pertambangan. 

Untuk Bappeda adalah ingin melihat Renstra kabupaten/kota 

terkait pengembangan sektor industri pengolahan tahun 2004 s/d 2009 

dan bagaimana kontribusi sektor ini kepada PDRB kabupaten/kota 

selama kurun waktu 2005 s/d 2009, serta Renstra tahun 2009 s/d 2013 

untuk mengetahui apakah pemerintah provinsi masih menetapkan 

Renstra yang sama atau berbeda dalam pengembangan sektor industri. 

Seluruh data dan kondisi perekonomian kabupaten/kota 

tergambar dalam laporan hasil sensus dari Badan Pusat Statistik yang 

akan memberikan dasar untuk penyusunan program pembinaan 

selanjutnya.   

Secara umum apakah ada kebijakan khusus pemerintah 

kabupaten /kota dengan mengeluarkan peraturan daerah atau yang 

lainnya apakah mendukung  pengembangan indutri kecil tersebut atau 

bahkan yang menghambat pengembangannya ada pada Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
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Perusahaan Industri Kecil Pengolahan di Kota Kupang, Kabupaten 

Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah 

Utara. 

Melakukan perkunjungan, pengamatan dan melaksanakan 

dialog dengan industri kecil pengolahan tentang berbagai aspek terkait 

perilaku bisnis/enterpreneurship dalam pengelolaan modal usaha, 

pemasaran produk, tenaga kerja, output, serta dampak dari kebijakan 

pemerintah (termasuk implementasi model pengembangan), dan 

dampak dari pembinaan yang dilakukan oleh NGO baik internasional 

maupun lokal, serta program untuk pemberdayaan dan pengentasan 

kemiskinan. Untuk Kota Kupang di Kecamatan Oebobo, dan Alak 

Kabupaten Kupang, di Kecamatan Kupang Timur dan Kecamatan 

Kupang Tengah, Kabupaten Timor  Tengah  Selatan di Kecamatan Kota 

Soe, di Kabupaten Timor Tengah Utara di Kecamatan Kota Kefamennu.  

Pengecer  yaitu : supermarket, toko–toko, kios–kios, pasar di Provinsi, 

dan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah 

Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara 

Melakukan pengamatan dan dialog dengan para pengecer, baik 

pada supermarket, toko–toko, kios–kios, yang menjual aneka produk 

industi pengolahan pangan, industri sandang, industri kimia dan bahan 

bangunan, industri logam dan elektronik, industri kerajinan di 

kawasan Timor Barat Provinsi NTT. 

Konsumen di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara  

Melakukan dialog dengan beberapa anggota masyarakat yang 

mengkonsumsi aneka produk pengolahan, untuk mengetahui apakah 

komoditi  yang dikonsumsi sudah memenuhi selera konsumen atau 

belum, dan apakah komoditi tersebut dijual setara dengan harga dari 

komoditi yang dikonsumsi. 

Apabila belum puas, maka menurut konsumen hal–hal apa 

yang perlu diperbaiki, disempurnakan untuk meningkatkan kualitas 

produk, baik dari segi rasa, bentuk, warna, kemasan serta hal–hal 

lainya.  
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Teknik Pengumpulan Data 

Susan Stainback  (2003), menyatakan bahwa “ An Investigation 
might be simple or complex, dealing with a single event or multiple 
event, might be small or large”  yaitu temuan dalam penelitian 

kualitatif bisa yang sederhana sampai yang kompleks, terjadi pada 

peristiwa tunggal maupun majemuk, kecil atau besar. Bila dilihat dari 

level of explanation, penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi 

yang deskriptif  yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan 

jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, komparatif berbagai peristiwa 

dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu 

tertentu dengan waktu yang lain; atau dapat menemukan pola-pola 

hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain dan dapat 

menemukan hipotesis dan teori. Hasil penelitian kualitatif yang 

tertinggi kalau menemukan teori, atau hukum–hukum dan paling 

rendah kalau masih bersifat deskriptif. 

Menurut Creswell (2012), penelitian kualitatif berarti proses 

eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, 

menggambarkan masalah sosial dan kemanusiaan.  

Adapun proses penelitian adalah  sebagai berikut :  

1. Membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih 

bersifat sementara 

2. Mengumpulkan data pada seting partisipan 

3. Analisis data secara induktif 

4. Membangun data yang parsial ke dalam tema 

5. Memberikan interpretasi terhadap makna suatu data 

6. Membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel 

Sharan B. and Merriam (2007), dalam buku Qualitative 
Reasearch; A Guide to Designand Implementation, menyatakan : 
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1. Penelitian kualitatif adalah merupakan pendekatan yang 

berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena 

sentral  

2. Penelitian kualitatif tertarik untuk memahami bagaimana 

orang-orang menginterprestasikan pengalamannya 

3. Seluruh tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai 

pemahaman bagaimana orang-orang merasakan dalam 

proses kehidupannya, memberi makna dan menguraikan 

bagaimana orang menginterprestasikan pengalamannya 

4. Penelitian kualitatif ingin memahami fenomena berdasar-

kan pandangan partisipan atau pandangan internal, dan 

bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal   

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Biklen 

(1982), sebagai berikut : 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (lawan dari eksperimen), 

langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci 

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak 

menekankan pada angka 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada 

produk atau outcome 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif 

(khusus ke umum) 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data di balik 

yang teramati) 

“Ciri-ciri metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, 

peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati 

apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai 

dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan 

penelitian secara mendetail“ 
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Proses penelitian kualitatif adalah seorang peneliti akan tahu 

kondisi setelah memasuki obyek, dengan cara membaca berbagai 

informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir dan melihat obyek dan 

aktivitas orang yang ada di sekelilingnya, melakukan wawancara dan 

sebagainya. Seorang peneliti akan tahu setelah melihat, mengamati dan 

menganalisis dengan serius. 

Teknik Pengumpulan Data: 

1. Wawancara tak terstruktur kepada industri kecil pengolahan  

dan   pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap 

industri kecil dan juga  para pihak yang terkait dengan 

pengembangan usaha industri kecil serta masyarakat 

konsumen. 

2. Wawancara terbuka untuk unsur pembina lainnya 

3. Observasi kepada industri kecil pengolahan  dalam melakukan 

kegiatan usahanya. 

4. Pengambilan data sekunder pada lembaga terkait 

pengembangan usaha kecil pengolahan  

 

Teknik dan Prosedur Wawancara 

Pertanyaan diajukan dengan berpedoman pada instrumen 

penelitian yaitu wawancara tidak berstruktur dan terbuka untuk 

memberikan kesempatan kepada responden memberikan jawaban 

sesuai keinginan mereka,  sehingga dapat menggali secara mendalam 

hal-hal yang terkait pengelolaan usahanya serta informasi lainnya yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini dan pedoman wawancara terstruktur 

bagi pihak lainnya yang melakukan pembinaan terhadap industri kecil 

pengolahan. 

Sementara dilakukan juga pengambilan data dengan mengisi 

kuesioner berisi berbagai pertanyaan untuk menggali permasalahan 

terkait bagaimana mengembangkan  industri kecil pengolahan pangan, 

industri sandang, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam 
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dan elektronika, industri kerajinan, dari berbagai pelaku yang memiliki 

peran dalam pengembangan industri kecil tersebut, baik unsur 

pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. 

Untuk pengamatan digunakan alat bantu chek list sehingga 

mendapatkan gambaran tentang kondisi industri kecil pengolahan 

pangan tersebut. 

Setiap proses pengumpulan data dilakukan melalui lima 

tahapan, setelah peneliti memasuki obyek penelitian yang disebut 

konteks sosial, peneliti berpikir apa yang akan ditanyakan, dan 

bertanya pada orang yang dijumpai, menganalisis jawaban apakah 

benar, jika ya dibuatkan kesimpulan, tahap terakhir peneliti 

melakukan refleksi.  

Untuk memastikan kesimpulan kredibel, maka peneliti masuk 

lapangan lagi, mengulang pertanyaan dengan cara dan sumber yang 

berbeda tetapi tujuan sama. Kalau kesimpulan telah diyakini memiliki 

kredibilitas yang tinggi, maka pengumpulan data dinyatakan selesai. 

Selain mengumpulkan data dengan tehnik wawancara, di mana 

penulis mencatat poin-poin penting yang diberikan responden, penulis 

juga merekam pembicaraan itu. Alat rekam yang digunakan penulis 

adalah Sony IC Recorder  seri ICD-PX312Myang mampu menyimpan 

data rekaman sebanyak 2 GB di tambah Expandable Memory Card. 
Alat rekam ini sangat membantu penulis dengan bentuk yang simpel, 

dan kecil mudah dibawa bahkan dikantongi dan mampu merekam 

pembicaraan selama 536 jam. Penulis menyampaikan kepada 

responden bahwa pembicaraan ini akan direkam maka alat recorder ini 

diletakan di atas meja dekat dengan respoden dan respoden akan 

memberikan berbagai informasi dengan bebasnya, bila pemberian 

informasi dilakukan  sambil berdiri dan berjalan melihat proses 

produksi  alat rekaman dapat dikantongi. 

Hasil rekaman pada hari itu atau maksimal 3 hari sesudahnya 

langsung penulis pindahkan  di Laptop  sehingga data dapat tersimpan 

dengan baik dan dibuat copian penyimpanannya di Hardisk Eksternal. 
Mudahnya pengambilan data dan informasi serta penyimpanan yang 
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asli dengan suara respoden yang bersangkutan diikuti dengan 

penggunaan operasional alat yang menggunakan baterai A3 yang 

cukup banyak karena setiap wawancara menggunakan 2 baterai baru 

untuk menghasilkan kualitas rekaman terbaik. 

Pengamatan melalui observasi di lapangan penulis lakukan di 

tempat pemasaran berbagai komoditi industri kecil pengolahan pada 

pusat pertokoan, baik itu minimarket, supermarket, dan toko – toko 

kelontong serta pasar, juga dilakukan pada lokasi penjualan yang 

langsung di tempat produksi komoditi industri kecil pengolahan 

tersebut. 

 

Teknik Analisis Data 

Tahap Penelitian Kualitatif : 

1. Tahap deskripsi (grand tour question), peneliti mendes-

kripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan 

(data diperoleh cukup banyak, bervariasi, belum tersusun 

secara jelas, ada huruf, angka, simbol yang berserakan) 

2. Tahap reduksi/fokus, peneliti mereduksi semua informasi yang 

diperoleh pada tahap pertama dan fokus pada masalah tertentu, 

peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang 

menarik, penting, berguna dan baru. Berdasarkan pertim-

bangan tersebut, maka data-data yang dirasakan tidak dipakai 

disingkirkan, data-data tersebut dikelompokkan menjadi 

berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian, 

ditunjukkan dalam bentuk huruf besar, kecil dan angka 

3. Tahap seleksi, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang 

ditetapkan menjadi lebih rinci, contoh: fokus pohon pada 

cabang, tahap seleksi sudah pada ranting, daun dan buahnya.  

Pada penelitian tahap ke 3, setelah peneliti melakukan analisis 

yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka 

peneliti dapat menentukan tema dengan cara mengkonstruksikan data 
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yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan  pengetahuan, hipotesis atau 

ilmu baru. 

Hasil akhir dari penelitian kualitatif, bukan sekadar 

menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode 

kuantitatif tetapi juga informasi yang bermakna, bahkan hipotesis dan 

ilmu baru, dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan 

meningkatkan taraf hidup manusia.  Data dan informasi yang diperoleh 

dapat berbentuk deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Contoh data – 

data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Informasi deskriptif adalah gambaran lengkap tentang 

obyek yang diteliti ( contoh : A, B, C, X,Y,Z,$,@) 

2. Informasi komparatif adalah gambaran informasi lengkap 

tentang perbedaan, persamaan, gejala dan obyek yang 

diteliti [contoh :( A1 :A2) ;  (X1 :X2); (S1:S2)] 

3. Informasi asosiatif : adalah gambaran informasi lengkap 

tentang hubungan antara variabel satu dengan gejala lain. 

(X1 berhubungan interaktif dengan X2 dan Y) 

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

model penelitian phenomenology, maka analisa data dilakukan 

bersamaan dengan proses pengambilan data. Setiap jawaban yang 

diberikan oleh responden dicatat/direkam dengan baik. Wawancara 

dan pengambilan data dimaksudkan untuk mendapat informasi dan 

jawaban atas asumsi sementara bahwa tidak ada kebijakan 

pengembangan industri kecil yang tepat dilaksanakan di suatu daerah. 

Jawaban–jawaban kemudian dikelompokan dalam konsep yang 

sama sesuai peran masing–masing dan dilakukan analisa mendalam 

terkait kesimpulannya.  

Untuk data–data lainnya terkait pemberdayaan masyarakat 

untuk pengembangan ekonomi rakyat dan kaitannya dengan 

pertumbuhan ekonomi daerah dianalisa dengan metode yang sama. 
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Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara memperoleh 

data atau informasi pada setiap tahapan (deskripsi, reduksi, seleksi) 

dilakukan secara sirkuler, berulang-ulang dengan berbagai cara dan 

dari berbagai sumber. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat post positivisme (interpretif), digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (natural setting), peneliti 

sebagai instrumen kunci, pengumpulan data secara triangulasi 

(gabungan) analisa data bersifat induktif /kualitatif lebih menekankan 

pada makna daripada generalisasi, serta mampu menemukan hipotesis 

yang bersifat struktural /konstruktif. 

Paradigma postpositivisme sering juga disebut sebagai 

paradigma interpretif dan konstruktif  yang memandang realitas sosial 

sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks dan dinamis, penuh 

makna, dan hubungan gejala bersifat  interaktif (reciprocal). Penelitian 

dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa 

adanya,  tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak 

memengaruhi dinamika pada obyek tersebut. 

Instrumen dari penelitian kualitatif adalah Human Instrumen/ 

orang, yaitu peneliti itu sendiri.Untuk dapat menjadi instrumen, maka 

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga 

mampu bertanya, menganalisis dan memotret dan mengkonstruksikan 

situasi sosial yang diteliti, menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap 

situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat 

triangulasi, yaitu menggunakan berbagai tehnik pengumpulan data 

secara gabungan/simultan. Analisis data yang dilakukan bersifat 

induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan 

kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. 

Proposal dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan, dengan 

demikian judul laporan penelitian yang tepat disusun setelah peneliti 
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selesai melakukan penelitian. Jadi judul laporan penelitian akan lebih 

baik jika berbeda dengan judul proposal penelitian. Judul penelitian 

disusun berdasarkan analisis tema, setelah penelitian hampir selesai.  

Bila peneliti mampu mengubah atau mengganti judul, maka hal 

ini berarti peneliti telah mampu melepaskan dirinya dari belenggu apa 

yang dialami dan dipikirkan sebelum meneliti, dan mampu melihat 

situasi sosial (obyek penelitian) sebagaimana adanya menurut persepsi 

orang-orang yang digunakan sebagai informan. Penelitian kualitatif 

tidak ingin mencari kebenaran menurut teori, tetapi kebenaran 

menurut informan, walaupun kebenaran menurut informan tersebut 

tidak benar menurut teori. 

Laporan dibuat secara sistematis dengan bahasa yang jelas pada 

setiap bagian, sehingga pembaca mudah memahami langkah-langkah 

yang telah ditempuh selama proses penelitian dan hasilnya.     

Kejelasan dan ketepatan langkah-langkah metodologis dalam 

melakukan penelitian akan memberi kepercayaan kepada pembaca 

bahwa penelitian dan hasilnya benar. Laporan penelitian kualitatif  

harus dibuat secara rinci, supaya mudah diuji dependability 

(reliabilitas) dengan audit trail dan memiliki transferability (dipakai 

oleh pihak lain, karena jelas dan mudah dipahami) 

Judul laporan penelitian bisa sama dengan judul proposal, 

dikembangkan dari judul proposal, atau diganti sama sekali. Judul yang 

tidak sama menjadi penelitian kualitatif yang baik (judul laporan sama 

dengan proposal berarti peneliti dalam mengumpulkan data masih 

dipandu oleh apa yang dipikirkan, belum dibantu oleh data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek). 

Studi tentang industri sangat terkait dengan perilaku dan 

budaya masyarakat sebab pelaku industri memegang peranan penting 

bagaimana pelaku industri memiliki semangat berwirausaha dan 

motivasi untuk berusaha. Penelitian ini memakai metode  observasi, 

wawancara dan dokumentasi untuk memotret berbagai kondisi usaha 

industri kecil pengolahan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, 

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan 
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bagaimana  pengaruh program pemerintah terhadap pengembangan 

usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Sumber  data berasal dari berbagai institusi pemerintah terkait 

program pemberdayaan seperti Bappeda sebagai unit perencana 

kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, dan pemerintahan,  

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa,  Badan Pusat 

Statistik sebagai bank data, Dinas teknis pembina industri kecil 

pengolahan seperti Dinas Perindustrian,  Perdagangan dan Koperasi, 

Dinas Koperasi dan UKM  serta intansi yang mengelola sektor hilir 

antara lain Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, 

Peternakan dan Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan dan 

Penyuluhan,   serta bagian ekonomi pada Setda Kabupaten Kota lokasi 

penelitian. Dari berbagai sumber data  tersebut didapat data sekunder 

berupa buku-buku, tesis, disertasi, artikel media cetak, laporan 

penelitian, makalah seminar tentang industri.  

Data  primer hasil wawancara mendalam  obyek  penelitian  

adalah industri kecil sektor pengolahan dengan subsektor industri 

pengolahan pangan, industri pengolahan sandang , industri kerajinan,   

industri kerajinan  pengolahan kimia dan bahan bangunan, industri 

pengolahan logam dan elektronik didukung oleh berbagai informasi 

lainnya dari pelaku usaha perdagangan dan masyarakat konsumen akan 

diolah dengan memakai metode deskriptif. 

Demikian metode penelitian yang akan dipakai penulis dalam 

meneliti tentang pengembangan industri kecil pengolahan untuk 

pemberdayaan masyarakat di kawasan Timor Barat Provinsi NTT. 
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