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3 METODE PENELITIAN 

 

3.1 .    Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2016 sampai 5 Juni 2016 di 

kelompok tani Bangkit Merbabu yang berlokasi di Dusun Kaliduren Desa Batur 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.  Pemilihan 

lokasi ini dilakukan dengan sengaja (purposive) karena di lokasi tersebut 

dikembangkan usahatani sayuran organik. 

 

3.2 .     Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan manajemen strategi.  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian atau 

peristiwa, dan data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata yang menjadi 

kunci apa yang akan diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan topik penelitian 

yang bersifat deskriptif (Moleong, 2006). Dalam penelitian deskriptif tidak 

menggunakan hipotesis atau melakukan uji hipotesis, melainkan untuk pemecahan 

masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta fenomena sosial sesuai 

dengan variabel-variabel yang diteliti (Mardalis, 2010). 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus.  Metode 

studi kasus merupakan suatu penelitian yang menyelidiki untuk memperoleh 

fakta-fakta dari gejala sosial yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara 

faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok 

untuk memberikan gambaran secara mendetail  atau mendalam mengenai subjek 

dan variabel-variabel yang diteliti ( Mulyana, 2004). 

 

3.3 .     Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh melalui catatan kegiatan usahatani, observasi, wawancara langsung 

menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada pihak-pihak yang terlibat 

dalam kelompok tani Bangkit Merbabu. Data sekunder diperoleh dari dokumen, 

pustaka penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, perpustakaan UKSW. 
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3.4 .     Teknik Pengambilan Partisipan 

Teknik pengambilan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

prusedur sengaja (purposive). Teknik prosedur purposive (sengaja), dengan 

pertimbangan kelompok Tani Bangkit Merbabu adalah salah satu kelompok tani 

yang sedang mengembangkan usahatani sayuran organik dan sudah memperoleh 

sertifikasi organik sejak tahun 2012. Untuk memperoleh data dan informasi 

peneliti membutuhkan narasumber dari pihak internal dan eksternal. Pihak 

internal terdiri dari 5 orang diantranya adalah ketua kelompok tani Bapak Zaenal, 

penasehat dan divisi pertanian kelompok tani Bapak Rochmad, bendahara dan 

divisi pemasaran Bapak Rebo Wahono dan Bapak Makruf, Bapak Sumadi 

anggota kelompok tani sedangkan eksternal terdiri dari 5 orang diantaranya adalah 

penyuluh pertanian kecamatan Getasan Bapak Suwalim, supplier kelompok tani 

Bangkit Merbabu Bapak Toni Manajer PT. Duta Agro Sejahtera dan 3 orang dari 

narasumber internal yaitu Bapak Zaenal, Bapak Rochmat, dan Bapak Rebo 

Wahono. Keseluruhan narasumber dalam penelitian ini berjumlah 7, seperti yang 

dijelaskan pada tabel  3.1. 

Tabel 3.1. Sumber Data dan Informasi yang Dibutuhkan Untuk 

Faktor Internal dan Eksternal 
Sumber 

Data 
Sumber Informasi 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Internal  
1. Ketua Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

2. Pengurus Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

1 

4 

Eksternal  

1. Penyuluh Pertanian Yang Mendampingi 

Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

2. Suplier Kelompok Tani Bangkit Merbabu 

1 

 

1 

 Sumber: Data Primer, 2016 

  Informasi yang diperoleh dari sumber eksternal akan dicocokkan  dengan 

sumber informasi yang diperoleh dari sumber internal agar mendapatkan 

informasi dan data yang lebih objektif. Seperti yang dijelaskan di atas untuk 

mendapatkan informasi yang lebih objektif informasi eksternal dicocokkan 

dengan 3 orang narasumber internal yang benar-benar memahami kondisi yang 

ada di kelompok tani Bangkit Merbabu. 
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3.5 .     Analisis Data 

Teknik analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  Analisis data 

deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan manajemen strategi untuk 

mengetahui lingkungan perusahaan dengan analisis SWOT yang bertujuan 

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang sedang dihadapi 

oleh kelompok tani Bangkit Merbabu. Analisis data kuantitatif menggunakan 

analisis matriks IFE, EFE, IE dan QSPM.  Menurut David (2006) dalam matriks 

QSPM langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan nilai daya tarik 

(attractiveness scores-AS) dengan cara mengevaluasi masing-masing faktor 

internal dan eksternal, sehingga menghasilkan nilai total  daya tarik (total 

attractiveness scores-TAS). Hasil TAS dirata-ratakan maka akan menghasilkan 

nilai total daya tarik (sum total attractive scores-STAS) untuk menentukan 

strategi mana yang paling menarik dari setiap set altenatif, nilai tertinggi 

menunjukkan strategi tersebut paling menarik dan menjadi strategi prioritas dalam 

pengembilan keputusan. Tahap analisis data yang digunakan adalah dari tahap 

penentuan matriks IFE, EFE, IE, dan SWOT, dan QSPM dijelaskan pada lampiran 

3. Matriks IFE dijelaskan pada tabel 6, matriks EFE tabel 7. Matriks I-E 

dijelaskan pada gambar 1, matriks SWOT tabel 8, dan matriks QSPM tabel 9. 

 


