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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Narbuko dan Achmadi 

(1997) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang berdasarkan data-data. Maka dalam 

penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan 

menguji hipotesis (Zuriah 2006: 47).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang diarahkan untuk 

memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat 

mengenai sifat-sifat penelitian serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang 

diperoleh. Unit analisisnya terfokus pada Kelembagaan Gapoktan Permatasari Magelang 

dengan unit pengamatannya pada organisasinya, usaha tani didalamnya berupa saprodi, 

produksi padi, pasca panen dan pemasarannya. 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang 

Jawa Tengah. Pemilihan tempat penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

didasarkan pada pertimbangan, di kecamatan tersebut ditemukan adanya kelompok tani yang 

bercocok tanam komoditas padi organik oleh LSO Persada. Pelaksanaan penelitian di mulai 

pada 05 Februari 2015 sampai dengan 05 Mei 2015. 

 

3.3. Informan Penelitian 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada 

asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan 

imformasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi 

harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan) dalam 

penelitian ini adalah Bapak Wartono selaku Ketua Gapoktan Permatasari, Bapak Haryadi dari 

Unit Usaha Pemasaran Gapoktan Permatasari, dan Bapak Hardiyata dari Unit Usaha Saprodi 

Gapoktan Permatasari. 
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Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat 

tidaknya pemilihan informan kunci, dan komplesitas dari keragaman fenomena sosial yang 

diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik Purposive Sampling dalam 

menentukan informannya. Purposive sampling merupakan penentuan informan tidak 

didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya 

tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan 

kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting 

dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Yaitu teknik pengmpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-

pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informan. 

b. Metode Observasi 

Maksudnya adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena 

yang ditemukan di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekuder 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu pengumpulan data-data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul 

penelitian seperti buku-buku, artikel, pendapat para ahli, dan makalah yang berguna secara 

teoritis dalam mendukung penelitian. 

b. Studi Dokumentasi 

Yaitu dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaahan catatan penulis 

maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti 

(Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992). 
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3.5   Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data – 

data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Observasi 

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Peneliti 

mengamati perilaku para petani yang terdapat di Desa Tirtosari, Kecamatan Sawangan 

yang tergabung dalam Gapoktan Permatasari Magelang. 

b. Wawancara 

Menurut Moleong dalam buku Haris Herdiansyah yang berjudul Metode Penelitian 

Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (1989), wawancara adalah percakapan yang dilakukan 

oleh dua pihak. Yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan 

berkenaan Model Bisnis yang dilakukan Gapoktan Permatasari Magelang. Hasil 

wawancara digunakan peneliti sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. 

c. Metode Dokumentasi 

 Peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencari 

dokumen- dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen dalam penelitian ini dapat 

berupa gambar, daftar anggota, dan dokumen lainnya yang dapat membantu mempercepat 

proses penelitian. 

 

3.6   Teknik Pengolahan Data 

 Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul akan diolah dan pengolahan data 

dilakukan dengan triangulasi, reduksi,  penyajian data, penarikan kesimpulan. 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Terdapat tiga macam 

triangulasi yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan teknik, dan triangulasi 

waktu. Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan menggunakan sumber 

yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.  
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2.  Reduksi 

Reduksi yaitu merangkum, memilih hal–hal pokok, dan memfokuskan pada hal–hal 

penting. Dengan begitu, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.  

3. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif. Data disajikan dengan mengelompokkan sesuai dengan 

sub bab masing– masing.  

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data di sajikan, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Setelah 

menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh,  peneliti membuat kesimpulan yang 

merupakan hasil dari suatu penelitian. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang 

diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis 

deskritif kualitatif yaitu dengan cara data yag diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 

dideskritifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data 

utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.  

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. 

Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkip hasil wawancara dengan cara 

memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata- kata yang sesuai dengan 

apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara ke dalam transkip, 

selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang 

sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. 

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. 

Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeplorasikan masalah yang majemuk 

atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. 

Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2012 :270) : 

a. Perpanjangan pengamatan 
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Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran 

data yang diperoleh maupun menemukan data baru. 

b. Meningkatkan ketekunan. 

Melakukan pengamatan secara lebih cermat. Denga meningkatakan ketekunan, peneliti 

dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau salah. 

c. Triangulasi 

Pengecekan data sebagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

d. Analisis kasus negative. 

Peneliti mencari data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Apabila tidak ada data 

yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 

e. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang dimaksud adalah sebagai pendukung data yang ditemukan, sebagai 

contoh data hasil wawancara perlu didukung adanya rekaman wawancara. 

f. Menggunakan member check. 

Mengadakan kesepakatan dengan informan bahwa data yang telah diterima sudah sesuai 

dengan hasil wawancara. Apabila data sudah benar maka data sudah dianggap valid, maka 

peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data agar penafsiran akan data yang 

diperoleh dapat disepakati. 

 

3.8. Metode Analisis Kelembagaan  

Untuk membahas eksistensi dan kinerja kelembagaan formal dan non formal, digunakan 

analisis sebagai berikut: Pendekatan SCP (Structure,  Conduct,  Performance)  diadaptasi  dari  

Erlinda  Muslim,  dkk., (2008); Schraven (2008), dan Harris, B (1979). Metode ini digunakan 

pertama kali oleh pakar ekonomi dalam menganalisis pasar.  

Structure,  mengacu  pada  pola  hubungan  fungsional  antara  satu  fenoma  dengan  

fenomena   lain   dalam   satu   satuan   kegiatan.   Pengungkapan   struktur   dalam   

kelembagaan didasarkan pada perubah-perubah sebagai berikut:  

a. Motivasi   munculnya   kelembagaan:   Apa   yang   mendorong   munculnya kelembagaan?  

b. Landasan legalisasi eksistensi kelembagaan.  

c. Penetapan    posisi    personal    dalam    struktur    organisasi    kelembagaan,    pergantian 

pengurus, siklus kepengurusan, dll  
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Conduct, menunjukkan    perilaku    personal    dalam    menjalankan    organisasi    

kelembagaan.  Hal ini  ditunjukkan  oleh  berbagai  pilihan  kegiatan  yang  diaplikasikan  

dalam kelembagaan,  akses individu terhadap kebijakan, dll.  

Performance, menunjukkan wujud kegiatan yang sudah dikerjakan kelembagaan dan 

melibatkan partisipasi kelompok dan kualitas hasil. Tampilan  performance  menunjukkan  

identifikasi  kegiatan,  aktor  (pelaku),  waktu  penyelesaian,  capaian  output  yang  sudah  

dihasilkan  dalam  periode  waktu  tertentu  (misalnya satu tahun), manfaat yang diperoleh dan 

prediksi dampaknya.    

Analisis ini ditujukan untuk mengungkap sejauh mana kelembagaan formal dan atau 

kelembagaan non formal tersebut memberikan manfaat kepada audiens. Pendekatan ini pada  

intinya  didasarkan  pada  analisis  kepuasan  audiens  terhadap  kinerja  kelembagaan,  

mengacu  pada  Baehaqi,  2009;  Jauch  &  Glueck,  1998;  dan  John  A.Martilla & John C 

James, 1977.  

 

3.9. Obyek Yang Di Teliti  

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penggabungan kelompok tanu ke dalam 

Gapoktan dilakukan agar kelompk tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam 

penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke 

sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar Gapoktan 

melalui fungsi-fungsi, sebagai berikut : 

1. Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, 

kualitas, kontinuitas dan harga). 

2. Penyediaan saprotan (pupuk, benih,dll) serta menyalurkan kepada para petani melalui 

kelompoknya. 

3. Melakukan proses pengolahan produk para anggota (pembenihan, pemupukan, 

pengendalian hama, pasca panen dan pemasaran) yan dapat meningkatkan nilai tambah 

4. Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan atau menjual produk petani kepada 

pedagang atau industri hilir. 

 


