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3. METODE PENELITIAN 
 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini adalah dengan 
pendekatan kualitatif (qualitative approach) dengan menganalisis data, 
hasil observasi, dan hasil wawancara secara mendalam dari informan. 

Konecki, 2005 dengan pendekatan kualitatif menjelaskan 
sebagai berikut: 

 
“Qualitative sociology is a perspective of description, 
understanding and sometimes explaining social phenomena 
by investigating and analyzing individual and group 
experiences and world outlooks plus human actions, using 
qualitative methods of research or qualitative analysis of 
qualitative and/or quantitative data. 

Qualitative sociology is not only associated with the usage of 
qualitative methods of research (group interviews, 
participant observations, field studies, etc.), as it is sometimes 
understood. It is a qualitative way of thinking about human 
experience, i.e. the way of “scientific intersubjective 
empathy” in getting the meaning of individual and group 
experience of so called external world. The effect of research 
and analysis could be a theoretical description or 
conceptualization and theoretical integration of concepts. 
But concepts must always be grounded in empirical 
observations. We should remember that the qualitative 
sociology is a kind of general orientation in sociology, not 
only a usage of so called qualitative methods.” 

 

Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk 
menggambarkan keadaan kelembagaan yang ada di dalam kelompok 
wanita tani pengolah hasil pertanian di Kota Salatiga. Pendekatan yang 
digunakan adalah dengan metode kualitatif.  

Rancangan penelitian dalam penelitian sosial umumnya terbagi 
atas tiga bentuk yakni penelitian eksploratori (explorative research), 
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penelitian deskriptif (descriptive research), dan penelitian eksplanatori 
(explanatory research) (Umar,1999:36).  

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis 
penelitian  deskriptif (descriptive research), yang bermaksud untuk 
mencirikan fenomena yang ada secara rinci sehingga semua variasi 
tercakup. Agar penelitian dapat menggambarkan secara mendalam 
tentang  kelembagaan KWT Pengolah Hasil Pertanian di Kota Salatiga, 
maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif, 
menurut Whitnet dalam Paullina M Pello, 2005  menyatakan bahwa: 

“Metode diskriptif  adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 
tepat. Penelitian diskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, 
serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu 
termasuk tentang hubungan.” 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 
tujuan dari penelitian diskriptif ini adalah untuk membuat identifikasi, 
gambaran secara faktual dan akurat mengenai, sifat-sifat atau karakter, 
keterlibatan dalam organisasi sosial wanita tani dalam kelembagaan 
KWT Pengolah Hasil Pertanian. 

Dan untuk menjawab hasil kelembagaan tersebut 
menggunakan eksplanatori (explanatory research), yang bermaksud 
untuk mencirikan fenomena yang ada secara rinci sehingga semua 
variasi tercakup. 

 

Unit Analisis dan Unit Pengamatan 

Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan 
fokus/komponen yang diteliti atau  subyek utama dari penelitian. Unit 
analisis dalam penelitian bisa berupa individu, kelompok, organisasi, 
benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus 
permasalahannya (Arikunto, S., 2002). Menurut Ihalauw (1985) unit 
analisis atau satuan analisis ialah suatu keberadaan atau populasi yang 
tentangnya dibuat kesimpulan atau kerampatan empirik. Sedangkan 
menurut Sekaran (1992) dalam Ihalauw (1992) adalah aras agregrasi 
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dari data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam rangka menjawab 
persoalan-persoalan penelitian. Karena penelitian ini dimaksudkan 
untuk menjelaskan keadaan KWT pengolah hasil pertanian beserta 
kelembagaannya yang membentuk KWT pengolah hasil pertanian 
yang ada di Kota Salatiga. 

Menurut Taryoto (1995) dalam Wahyuni (2003), analisis 
kelembagaan dalam bidang pertanian adalah analisis yang ditujukan 
untuk memperoleh deskripsi mengenai suatu fenomena sosial ekonomi 
pertanian yang berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih 
pelaku interaksi sosial ekonomi, yang mencakup dinamika aturan-
aturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh pada pelaku interaksi, 
dinamika perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku interaksi disertai 
analisis mengenai hasil akhir yang diperoleh dari hasil interaksi. 

Sehingga unit analisisnya adalah dengan pendekatan teori 
organisasi dan analisis kelembagaan maka akan didapatkan 
karakteristik serta eksistensi KWT Pengolah Hasil Pertanian di Kota 
Salatiga. 

Unit pengamatan dari unit ini kita dapat memperoleh data. 
Menurut Ihalauw (2004) unit pengamatan atau satuan pengamatan 
adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam 
rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analis. Pada  
penelitian ini unit pengamatannya adalah Kelompok Wanita Tani 
(KWT) yang bergerak di usaha pengolahan hasil pertanian di Kota 
Salatiga khususnya di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir 
dan Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo. 
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Tabel 3.1 
Unit Amatan Penelitian 

No Lokasi  Nama Kelompok 
1 Kelurahan Sidorejo Kidul, 

Kecamatan Tingkir 
KWT “ Lancar” 
KWT “Sri Rejeki” 
KWT “Barokah” 
KWT “Mulia” 

2 Kelurahan Noborejo, 
Kecamatan Argomulyo 

KWT “Cempaka” 
KWT “Dahlia” 
KWT “Ngudi   Rahayu” 

Sumber: Olah data primer, 2012. 

 

Jenis Data dan Sumber Informasi 

Data yang dipakai pada penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh melakukan wawancara dengan 
informan, yaitu seperti yang tercantum pada unit pengamatan. Untuk 
mendapatkan kerangka teori yang relevan, juga dilakukan kajian 
literatur dengan menggunakan jurnal-jurnal ilmiah, melihat buku 
acuan, serta membaca penelitian terdahulu. Data sekunder diperoleh 
dengan melihat data-data laporan dan informasi yang sudah diolah dan 
yang terkait dengan KWT. 

Sumber informasi berasal dari buku, jurnal, laporan, hasil 
penelitian orang lain, dan hasil wawancara dari informan 
orang/anggota KWT, keluarga dari anggota KWT, organisasi yang 
terkait dengan KWT, interaksi KWT dengan PPL Dinas Pertanian 
ataupun pihak lain. 

 

Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Wanita Tani yang ada 
di  Kota Salatiga khususnya di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan 
Tingkir dan Kelurahan Noborejo, Kecamatan A. Pertimbangan dalam 
mengambil tema tersebut adalah karena di Kota Salatiga meskipun 
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dengan wilayah lahan pertanian yang relatif sempit menurut data dari 
BPS, Salatiga dalam angka Tahun 2011 dimana prosentase penggunaan 
lahan  pertanian sawah teknis 8,72%, sawah non teknis 5,26% dan 
tegalan 28,51%, tetapi perkembangan Kelompok Wanita Tani tiap 
tahunnya meningkat hingga mencapai 35 Kelompok.  

Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir merupakan 
wilayah yang banyak jumlah KWT-nya dimana KWT Kecamatan 
Tingkir sebanyak 12 KWT dan Kecamatan Argomulyo sebanyak 15 
KWT. Kecamatan Tingkir khususnya Kelurahan Sidorejo Kidul telah 
berkembang KWT pengolah hasil pertanian yang paling banyak di 
antara kelurahan-kelurahan lain se-Kecamatan Tingkir. Sedangkan 
Kecamatan Argomulto khususnya di Kelurahan Noborejo dan 
sekitarnya telah berkembang pula KWT. Namun dari informasi yang 
ada bahwa kelompok tersebut ada yang aktif dan ada yang tidak. Selain 
itu, peneliti juga memiliki data dan akses informasi yang bisa 
membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan. 

Berdasar penelitian yang terdahulu Eksi (2010) dimana telah 
dijelaskan dari sisi kewirausahaan melalui program aksi dari Sibermas 
berupa pelatihan-pelatihan, praktek langsung dan pendampingan yang 
dapat menjadi proses pembelajaran kewirausahaan bagi wanita tani di 
Sidorejo Kidul, Kota Salatiga sedangkan pada penelitian ini akan 
menggali lebih dalam mengenai kelembagaan KWT Pengolah Hasil 
Pertanian yang ada di Kota Salatiga. 

 

Proses Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan dan pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode: 

 
a. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara 
langsung dengan pihak yang dipercaya mempunyai informasi 
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yang berhubungan langsung dengan kegiatan KWT, bisa 
melalui FGD (Focus Group Discussion) yaitu kelompok diskusi 
terarah yang bertujuan untuk menggali gagasan, 
mengidentifikasi dan merumuskan masalah, dan mencari 
alternatif pemecahan masalah yang efektif dan efisien serta 
pihak lain yang terkait dengan KWT dalam hal ini baik dengan 
keluarga KWT, Petugas Penyuluh Lapangan Dinas Pertanian 
dan Perikanan, pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan, dll. Diharapkan, 
dengan metode ini diperoleh informasi yang sangat mendalam 
terhadap fenomena yang terjadi. 

 
b. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan 
langsung pada objek yang diteliti dan mengumpulkan data 
yang dibutuhkan serta dapat dipercaya kebenarannya. 
Observasi dilakukan pada saat KWT melaksanakan pertemuan 
kelompok, penyuluhan maupun pada saat melaksanakan 
kegiatan usaha kelompoknya melalui proses produksi, 
mengolah dan memasarkan hasil produk yang diusahakan. 

 
c.  Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan 
dengan mengumpulkan data dari objek penelitian yang berupa 
data sekunder. Data ini berupa gambaran umum objek 
penelitian, administrasi KWT, Berita Acara Pembentukan 
KWT, data-data pendukung yang ada pada instansi pembina 
KWT (Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga, Bappeda, 
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan 
Ketahanan Pangan, dll). 
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Selain itu juga dengan melakukan Studi Kepustakaan (Library 
research) yaitu usaha memperoleh data informasi dengan cara 
mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah (baik berupa softcopy maupun 
hardcopy), dan laporan-laporan yang dapat membantu kelancaran 
penulis dalam menyusun rencana penelitian serta menggali teori-teori 
yang berhubungan dengan organisasi serta kelembagaan KWT. 

 

Pedoman Wawancara 

Dalam melakukan wawancara kepada informan, penulis 
mendasarkan diri pada kenyataan yang ada di lapangan serta dari data 
dan informasi awal yang telah didapatkan dari telaah pustaka. Dengan 
berdasar pada kenyataan di lapangan yang ada (Induktif model), maka  
informan diharapkan dapat menceritakan segala yang ada yang 
berkaitan dengan KWT dengan mengalir apa adanya tanpa ada 
sehingga diperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat. 

  

Analisis Data 

Data yang diperoleh berupa data kualitatif, yang berupa 
informasi tertulis maupun informasi lisan hasil wawancara. 
Selanjutnya, dilakukan pemaknaan (meaning) terhadap data dan 
informasi atas fenomena yang diteliti. Untuk membantu pemaknaan 
tersebut, diperlukan kerangka teori maupun diskusi dengan orang lain 
sehingga diperoleh hasil penelitian yang objektif. Analisis yang 
digunakan bisa bersifat sederhana melalui analisa diskriptif biasa 
namun juga bisa dengan menggunakan analisa khusus melalui 
pemaknaan, content, dll. 

 


