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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu cara 

pemilihan lokasi dengan sengaja karena alasan-alasan tertentu yang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian (Singarimbun, 1995). Penelitian dilakukan pada APPOLI 

(Aliansi Petani Padi Organik Boyolali) Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa 

Tengah. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu APPOLI merupakan 

satu-satunya organisasi petani padi organik terbesar di Kabupaten Boyolali yang 

pernah melakukan ekspor beras organik. Penelitian dilaksanakan pada 14 Februari 

2017 – 14 April 2017.  

 

3.2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat atau memiliki 

karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau 

sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-

simbol bilangan. Menurut Nawawi (2005), pendekatan deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/ 

melukiskan keadaan obyek penelitian berdasakan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Berdasarkan tujuannya merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan mendeskripsikan kualitas suatu gejala yang menggunakan 

ukuran perasaan sebagai dasar penilaian.  

 

3.3. Teknik Penentuan Partisipan dan Informan 

Penentuan partisipan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling yaitu teknik penentuan dengan kecenderungan peneliti untuk memilih 

informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (Sutopo, 2006). 

Pemilihan beberapa partisipan dalam APPOLI sebagian merupakan hasil 

rekomendasi dari pihak APPOLI sebagai obyek penelitian dan sebagian lainnya 

merupakan pilihan dari peneliti sebagai pembanding data dalam mencari 
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informasi secara menyeluruh. Partisipan APPOLI dipilih 5 (lima) pengurus harian 

inti serta 9 (sembilan) petani anggota APPOLI. 

Tabel 3.1. Rincian Partisipan Penelitian  

No. Partisipan 
Jumlah 

(orang) 
Alasan Pemilihan 

1.  Pengurus Harian APPOLI 5 Mengetahui sejarah awal proses 

pembentukan kelompok dan 

perkembangannya serta kegiatan-

kegiatan yang dilakukan. 

Mengetahui permasalahan terkait 

manajemen dan proses internal 

organisasi APPOLI (informatif). 

2.  Petani Anggota APPOLI 9 Mengetahui permasalahan sebagai 

obyek binaan dan subyek pelaku 

kegiatan yang berproses dalam 

organisasi APPOLI (informatif) 

 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. 

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah informan, arsip atau 

dokumen. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam (in-

depth interview) dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang 

topik yang diteliti. Wawancara pada awal pengumpulan data dilakukan dengan 

menetapkan topik secara spesifik, kemudian dikembangkan menjadi berbagai 

bentuk pertanyaan yang lebih mendalam guna memperoleh data yang lebih akurat 

(Afifuddin, 2009). Data yang diperoleh diantaranya sejarah dan profil APPOLI, 

perkembangan APPOLI, keberhasilan dan kegagalan APPOLI. Motivasi serta 

harapan anggota APPOLI. Sumber data diperoleh dari pengurus harian dan petani 

anggota APPOLI.  

Data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumen yang dianalisis berasal 

dari arsip dan dokumen-dokumen kegiatan yang dilakukan APPOLI. Data yang 

diperoleh diantaranya perkembangan jumlah anggota dan jumlah kelompok ter-

ICS. 
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3.5. Uji Keabsahan Data 

 Untuk memastikan kebenaran dari hasil yang diperoleh, maka digunakan 

uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2006), 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. Dalam teknik triangulasi yang peneliti pilih ialah 

menggunakan teknik pemeriksaan melalui sumber lainnya.  

 Langkah berikutnya yaitu, peneliti berupaya untuk mengkomparasikan 

hasil informasi yang peneliti peroleh sebelumnya dari observasi, wawancara 

maupun dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengkroscek data yang telah 

diperoleh dari pengurus harian APPOLI dengan data dari petani anggota APPOLI. 

Hal ini dilakukan untuk membandingkan informasi yang bersebrangan dari 

sumber tersebut, dan ketika ditemukan perbedaan informasi yang disampaikan 

oleh informan maka peneliti akan divalidkan dengan serangkaian teori-teori yang 

berkaitan. Dengan teknik tersebut, peneliti akan menemukan titik simpul alasan 

yang mengakibatkan terjadinya perbedaan informasi yang disampaikan oleh 

informan. Sehingga kemungkinan besar peneliti akan bisa menyajikan data sesuai 

dengan faktanya/valid.  

 

3.6. Instrumen Penelitian dan Definisi Objek Penelitian  

Tabel 3.2. Objek Penelitian  

Objek Definisi  Dimensi Indikator 

Pembentukan 

kelompok  

Proses maupun cara 

untuk menghasilkan 

output.  

Pendampingan/ 

Penyuluhan  

LSM 

Program  

Pelatihan 

Kohesi 

Kelompok  

Rasa keterkaitan 

anggota kelompok 

terhadap 

kelompoknya. 

Daya tarik antar 

anggota (Social 

Cohesion)  

Adanya komunikasi 

antar anggota. 

Menyukai 

kebersamaan dalam 

kegiatan  

Frekuensi interaksi 

antar anggota dengan 

kelompok 

Adanya pertemuan 

antar anggota. 

Anggota mengikuti 

jalannya pertemuan 
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Objek Definisi  Dimensi Indikator 

  Kerjasama untuk 

mencapai tujuan 

Melakukan tugas 

bersama 

Sepakat dalam tugas 

Komitmen terhadap 

tugas  

Bargaining 

APPOLI 

Bentuk interaksi social 

saat beberapa pihak 

yang terlibat berusaha 

untuk sama-sama 

menyelesaikan tujuan 

yang berbeda dan 

bertentangan.  

Bargaining power Kemampuan sebuah 

perusahaan untuk 

menyelesaikan 

perselisihan dengan 

para pemasok dan 

pelangannya demi 

keuntungan 

perusahaan itu.  

Bargaining position  Posisi tawar menawar 

atau bias diistilahkan 

kemampuan petani 

untuk menegosiasikan 

penjualan produk 

mereka dengan baik 

sehingga 

menguntungkan 

mereka. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah subyek pelaku dalam proses 

perkembangan APPOLI yang diwakili masing-masing informan. Dalam model 

analisis ini, untuk menemukan logika analisis dilakukan beberapa tahapan 

analisis, yaitu: 

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang 

diperoleh dari lapangan dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan ke hal-

hal yang penting, dicari tema atau polanya (direduksi) untuk mempermudah 

penajaman dalam menganalisis sehingga lebih mudah dikendalikan. Hal yang 

sangat penting di dalam proses reduksi data adalah analisis menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final 

dapat ditarik dan diverifikasi.  
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2. Penyajian data, merupakan sebuah proses yang menyajikan data penelitian 

dalam sebuah kesatuan yaitu hasil akhir penelitian melalui kalimat yang 

disusun secara sistematis dan logis sehingga mudah dipahami. Oleh karena 

itulah sangat diperlukan penyajian data yang jelas dan sistematis dalam 

membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya.  

3. Kesimpulan, merupakan implikasi dari prinsip induktif. Selain itu, 

kesimpulan diverivikasi selama penelitian berlangsung guna memperoleh 

kebenaran tentang sebuah data dan informasi. Secara keseluruhan, data dan 

informasi yang diperoleh akan diuji kebenarannya, kekuatannya, serta 

kecocokannya dengan tujuan sebagai media validitasnya. 

 


