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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2017 – April 2017. Lokasi 

penelitian dilaksanakan di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) atas dasar 

petimbangan desa Kesongo adalah desa yang berbatasan langsung dengan Rawa 

Pening dan mayoritas warga di desa Kesongo bekerja sebagai petani padi (tabel 

1.1).  

3.2 Jenis Penelitian dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, 

yaitu penelitian yang bersifat paparan untuk mendeskripsikan hal-hal yang 

ditanyakan dalam penelitian. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung (Umar 

2002; Hasan 2002; dalam Partomo, Mangkuprawira, Hubeis, & Adrianto (2011). 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitian dilakukan terhadap objek dalam kondisi yang alamiah atau apa 

adanya. Dengan demikian kondisi pada saat peneliti memasuki objek, selama 

berada di objek, dan setelah keluar dari objek, kondisi objek yang diteliti relatif 

tidak berubah (Sugiyono 2013 dalam Sugiarto (2015). 

3.3 Unit Analisis dan Amatan 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang memiliki 

Kepala Keluarga sebagai petani padi, sedangkan unit amatan yaitu kondisi usaha 

tani dan penghidupan rumah tangga  berbasis model Resource Based View. 

Merujuk pada Spradley dalam Sugiyono (2010) dalam Purnama (2016) bahwa 

objek penelitian yang akan diamati dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga 

komponen yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah karena menurut 

Creswell dalam Sugiarto (2015) konteks natural inilah yang menjadi karakteristik 

utama penelitian kualitatif. Peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang 

mengumpulkan sendiri data. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik unsur-unsur yang tampak dalam suatu 

objek penelitian (Nawawi dan Martini dalam Afifudin dan Saebani 2012 dalam 

Sugiarto, (2015). Stewart dan Cash (2008) dalam Herdiansyah (2015) 

menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya 

terdapat pertukaran/sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif 

dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dimana satu orang hanya 

bertugas untuk melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya 

mendengarkan. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mencari bukti-bukti dari sumber nonmanusia terkait dengan objek yang diteliti 

(Afifudin dan Saebani 2012 dalam Sugiarto (2015), yang berupa tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 2013 dalam Sugiarto 

(2015). 

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai 

literatur dan hasil penelitian yang terkait dengan kawasan Rawa Pening dan 

ekonomi rumah tangga. 

3.5 Teknik Penentuan Partisipan 

Adapun informasi mengenai ekonomi rumah tangga petani diperoleh dari 

rumah tangga yang memiliki matapencaharian utama petani padi. 

Penentuan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive. 

Purposive adalah teknik pengambilan partisipan yang sengaja dipilih untuk 

kepentingan atau tujuan tertentu (Anggita, 2013 dalam Christine (2016). 

1 Suhudi (64 tahun)/Partisipan 1 

Pak Suhudi merupakan sesepuh petani yang memiliki pengetahuan yang 

cukup baik dalam pengelolaan pertanian. Dengan keaktifannya dalam dalam 

kelompok tani yang terbentuk pada tahun 1985 mengantarkan beliau 
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menjadi ketua Kelompok Tani Budi Luhur yang tidak hanya mampu 

mengelola usaha tani padinya melainkan juga melakukan arah kebijakan 

pertanian di tingkat lokal. Dalam usaha taninya beliau mengelola lahan 

sawah kurang lebih 1 ha yang lokasinya berbatasan langsung dengan Rawa 

Pening. Selain bertani beliau juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai 

nelayan dengan cara branjang di Rawa Pening.  Beliau memiliki istri yang 

bernama Nasikhah umur 55 tahun serta 5 orang anak, 3 diantaranya sudah 

berkeluarga, 2 anak yang masih bersama pak Suhudi adalah Mahfud Ali (22 

tahun) dan Uswatun Fadilah (15 tahun). Disamping itu pak Suhudi juga 

merupakan Key Informant karena beliau yang membantu dalam 

pengumpulan (pemilihan) partisipan juga informasi. 

2 Yulianto (35 tahun)/Partisipan 2 

Pak Yulianto adalah salah satu petani muda di Desa Kesongo, beliau 

beralamat di Dusun Ngentaksari RT 01 RW 02 Desa Kesongo. Walaupun 

beliau tidak memiliki lahan sawah namun hal tersebut tidak menghalangi 

beliau untuk berkarya di bidang pertanian kususnya padi. Dalam usaha 

taninya beliau mengelola lahan sawah kurang lebih 1 ha dengan menyewa 

melalui sistem bagi hasil serta jarak sawah dengan Rawa Pening ± 50 meter. 

Selain itu beliau juga sebagai jendral bagi bebek yang dipeliharanya karena 

beliau juga berternak bebek petelur. Buah pernikahannya dengan sang istri 

yaitu Istiqomah (35 tahun) adalah karunia 2 anak yaitu Sarah Najwa (5 

tahun) dan Hafiz Noav (7 bulan). 

3 Muhammad Tofik (33 tahun)/Partisipan 3 

Walaupun lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, pak Tofik tidak malu menjadi seorang petani karna bertani adalah 

menjadi bos atas diri sendiri. Sebelum bertani, sesudah lulus kuliah pak 

Tofik pernah mencoba berbagai usaha seperti ternak lele, kambing, ayam, 

dan kelinci sampai-sampai beliau sering dicandain oleh teman-

temannya,”kabeh kewan dingu, sing durung ki jaran karo macan ya (semua 

dipelihara, yang belum Cuma kuda dan macan)”. Namun sayang usaha yang 

dijalaninya itu gagal sehingga beliau berlabuh menjadi petani padi. Dalam 
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usaha taninya beliau mengelola lahan sawah kurang lebih 2,5 ha yang lokasi 

sawahnya berbatasan langsung dengan Rawa Pening. Walaupun begitu 

beliau masih juga memelihara bebek meskipun saat mendekati waktu panen 

padi. Istri beliau merupakan teman satu angkatan saat masih kuliah bernama 

Hestri (33 tahun) dan dikaruniani seorang anak yang bernama Salwa (5 

tahun). 

3.6 Instrument Penelitian dan Definisi Objek Penelitian 

Tabel.3.1.Instrument Penelitian dan Definisi Objek 

Objek Definisi Dimensi Indikator 

Place 

(Tempat) 

Lingkungan fisik  

Rawa Pening dan 

sekitarnya. 

Sumber daya yang 

dimiliki Rawa 

Pening. 

 

Air 

Ikan 

Eceng Gondok 

Tanah Gambut 

Pemandangan Alam 

 

Actor  

(Pelaku) 

Partisipan Rumah Tangga Mata pencaharian utama 

sebagai petani padi. 

 

 
Activities 

(Aktivitas) 

Pengalokasian 
pendapatan untuk 

memenuhi 

kebutuhan rumah 

tangga. 

Pengeluaran Pangan Biaya yang dikeluarkan untuk 
memenuhi kebutuhan 

konsumsi pangan keluarga. 

  Pengeluaran 

Kesehatan 

Biaya yang dikeluarkan untuk 

berobat apabila ada anggota 

keluarga yang sedang sakit. 

  Pengeluaran 

Pendidikan 

Biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan belajar atau sekolah. 

  Pengeluaran Fasilitas 

Rumah 

Biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan rumah 

  

 

 

 

Pengeluaran Sosial Biaya yang dikeluarkan untuk 

kerukunan antar warga atau 

sosial kemasyarakatan. 

Strategi Pengidupan 
 

 

 

 

 

 

kegiatan dan pilihan-
pilihan yang dibuat 

oleh rumahtangga 

untuk mencapai 

kesejahteraan sebagai 

perwujudan taraf 

penghidupan yang 

lebih baik. 

Adanya tindakan untuk 
menambah pengahasilan atau 

mencukupi kebutuhan rumah 

tangga. 

Usaha tani Padi Kondisi  usaha tani 

padi khususnya di 

sekitar Rawa Pening. 

Adanya kendala yang 

diakibatkan sumber daya 

Rawa Pening dan upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut atau upaya 
adaptasi. 

Diadaptasi dari berbagai sumber. 
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3.7 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain  

(Sugiyono, 2013). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada 

teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman (1984) dalam 

Herdiansyah (2015). Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah : 

1 Melakukan Pengelompokan Data 

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai 

dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkip 

atau bahasa tertulis. 

2 Melakukan Reduksi Data 

Melakukan reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian 

data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. 

Pedoman/guideline wawancara dijadikan landasan dalam memilah data 

yang akan dianalisis. 

3 Mendisplai Data 

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan guideline sudah 

terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari 

tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. 

Melalui proses pemilahan ini akan terlihat adanya irisan atau benang merah 

dari setiap tema melalui subtema. Irisan-irisan atau kaitan atau benang 

merah antar tema inilah yang menjadi hasil akhir dari tahap displai data. 

4 Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema 

di tahap displai data yang akan menjawab tujuan penelitan dan pertanyaan 

penelitian. Yang perlu disimpulkan adalah, reasons atau alasan mengapa 

benang merah tersebut muncul, apa yang mendasari pemikiran-pemikiran 

para partisipan, sudut pandang apa yang mendasari pemikiran tersebut, dan 
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lain sebagainya disesuaikan dengan tujuan penelitian dan pertanyaan 

penelitian. 

Untuk menghitung total pengeluaran rumah tangga seperti kebutuhan untuk 

pangan, kesehatan, pendidikan, fasilitas rumah, dan sosial akan sulit apabila untuk 

menghitung secara pasti jumlah kebutuhan suatu rumah tangga. Karena setiap 

rumah tangga memiliki variasi selain itu tergantung juga pada kondisi pendapatan. 

Dengan kondisi tersebut, peneliti menggunakan panduan wawancara untuk 

mengakomodir pengeluaran rumah tangga dalam satuan waktu bulanan dan 

menekankan pada rata-rata jenis serta jumlah pengeluarannya. 

1. Jumlah pengeluaran harian adalah pengeluaran rata-rata setiap hari seperti 

pengeluaran untuk pangan. 

2. 1 bulan terdapat 30 hari maka untuk menghitung pengeluaran per bulan = 

(jumlah rata-rata pengeluaran per hari × 30) + (jumlah pengeluaran per 

bulan seperti kesehatan, pendidikan, fasilitas rumah dan sosial) 

3. Untuk perhitungan 3 bulan maka jumlah pengeluaran per bulan × 3. 

Pendapatan merupakan sejumlah pemasukan yang dihasilkan dari 

matapencaharian utama maupun sampingan untuk mencukupi segala kebutuhan 

rumah tangga. Peneliti menggunakan panduan wawancara untuk mengakomodir 

pendapatan rumah tangga dalam satuan waktu panen pada matapencaharian utama 

dan menekankan pada rata-rata jumlah pendapatan per hari pada matapencaharian 

sampingan. 

1. Jumlah pendapatan utama adalah jumlah pendapatan dari usaha tani yang 

mana didapat ketika sesudah panen. 

2. 1 bulan terdapat 30 hari maka untuk menghitung pendapatan dari 

matapencaharian sampingan per bulan = (jumlah rata-rata pendapatan 

sampingan per hari × 30). 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

valid. Dalam penelitian ini, untuk meningkatkan kebenaran data, digunakan uji 

keabsahan atas hasil-hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, 
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dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono 2011 dalam Christine 

(2016). Triangulasi sumber: menguji kredibilitas data melalui pengecekan data 

yang diperoleh menggunakan beberapa sumber dilakukan dengan cara 

menanyakan kasus yang sama ke semua partisipan kemudian mengkonfirmasi 

jawaban partisipan ke partisipan lain dan melengkapi temuan dilapangan dengan 

hasil penelitian orang lain yang terkait. Triangulasi teknik: untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda dilakukan dengan cara peneliti ikut dalam aktivitas partisipan 

selama partisipan berkenan dan tidak merasa terganggu, dengan demikian 

pertanyan yang sudah ditanyakan saat dirumah bisa disinggung kembali agar 

mengetahui kekonsistennan jawaban partisipan. Triangulasi waktu: untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan menggunakan teknik 

pengumpulan data tertentu dalam waktu atau situasi yang berbeda dilakukan 

dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama diwaktu yang berbeda guna 

mengetahui kekonsistenan jawaban partisipan. 

 


