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3.   METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah 

dengan instansi terkait PT. Industri Gula Nusantara (PT. IGN) Pabrik Gula Cepiring. 

Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada pertimbangan: (1) wilayah Kabupaten 

Kendal merupakan salah satu sentra tanaman tebu, (2) PT. IGN dan petani tebu 

sekitarnya telah melakukan kegiatan program kemitraan Kredit KPTR dengan cukup 

berhasil. 

Pelaksanaan penelitian ini telah berlangsung pada Desember 2013 sampai dengan 

Maret 2014. 

3.2 Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

menguraikan dengan kata-kata menurut pendapat partisipan, apa adanya sesuai dengan 

pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi 

partisipan berperilaku. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu jenis 

penelitian untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Usman dan Setiady, 2008). 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 

primer ini meliputi data variabel pola kemitraan Kredit KPTR (aspek sosial, aspek 

teknis dan aspek ekonomis) serta data variabel-variabel mendukung keberhasilan 

kemitraan Kredit KPTR. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

pengamatan langsung, wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan 

terhadap partisipan dan key informant berdasarkan pedoman wawancara yang sudah 

disiapkan menggunakan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan cara menghimpun 

bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak 

berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. 

Data sekunder meliputi: data yang terkait dengan petani tebu, data yang terkait 

dengan pabrik gula dan data yang terkait dengan koperasi. Data sekunder ini didapat 

dari penelusuran dokumen, literatur atau laporan-laporan yang terkait dengan topik 

penelitian. 
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3.4 Teknik Pemilihan Partisipan dan Key Informant 

Teknik pemilihan partisipan yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu 

penentuan partisipan berdasarkan kesengajaan yang didasarkan atas ciri atau sifat 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut yang erat dengan ciri atau sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Soekartawi, 2002). 

Partisipan ditetapkan sebanyak 5 petani tebu kemitraan yang melakukan kerjasama 

kemitraan Kredit KPTR dengan PT. IGN selama minimal 2 tahun periode berturut-

turut. Key informant yang ditetapkan terdiri dari 2 key informant dari pihak perusahaan 

yaitu Kepala Departemen Tanaman PT. IGN PG. Cepiring dan Karyawan Administratif 

Departemen Tanaman PT. IGN Tim Khusus Penanganan KmB serta 1 key informant 

selaku Ketua Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) “Mekar Manis” dan Sekretaris 

Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (BKAPTRI) Wilayah Kerja 

PG Cepiring Kendal yang mengetahui pelaksanaan kerjasama kemitraan Kredit KPTR. 

3.5 Tehnik Analisis Data 

Jalur analisis penelitian ini meliputi langkah-langkah seperti yang dikemukakan 

oleh Burhan Bungin (2003) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

wawancara dan observasi. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan 

membuat catatan ringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis 

memo dan sebagainya dengan maksud memilah atau menyisihkan data/informasi yang 

tidak relevan. Penyajian data dilakukan dengan bentuk catatan lapangan, jaringan dan 

bagan untuk dilihat adanya kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

mencari arti, mencatat keteraturan pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi dari 

catatan lapangan, yang kemudian diverifikasi sehingga menjadi lebih rinci dan 

ditemukan makna data yang telah disajikan. 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Menurut Moleong dalam Agusta (2009), penelitian kualitatif mengungkap 

kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif 

sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif 

dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
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terhadap data itu. Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi tehnik atau 

metode, dan triangulasi waktu data. 

Penelitian ini dalam memenuhi keabsahan data dilakukan triangulasi dengan 

sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik (cross-check) derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dari suatu sumber dengan informasi dari orang lain atau 

sumber lain yang tentunya mengetahui serta paham akan objek yang sedang diteliti. 

Peneliti berusaha membandingkan informasi dari salah satu responden dengan 

informasi dari responden yang lain (Sugiyono, 2012). 


