
BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dan dengan pendekatan 

deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat atau memiliki 

karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau 

sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-

simbol bilangan. Menurut Nawawi (2005), pendekatan deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan 

menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian berdasakan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan tujuannya merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan kualitas suatu gejala yang 

menggunakan ukuran perasaan sebagai dasar penilaian.  

 

3.2 Subjek dan Objek 

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang 

diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Departemen dan 

Kebudayaan, 1989). Adapun subyek  penelitian ini adalah petani dan ketua 

kelompok tani sebagai crosscek di Desa Watugajah. 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut 

Sugiyono (2009) objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. objek penelitian ini adalah risiko 

usaha, manajemen risiko, harapan petani, jenis usaha, skala usaha, ekspansi, hasil 

produksi, harga produk, biaya produksi yang meliputi: modal, perawatan, tenaga 

kerja, biaya panen dan pasca panen.  

 

3.3 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di Dusun Watugajah, Desa Wringinputih, Kec. 

Bergas, Kab. Semarang, yang terletak diarea persawahan dan perkebunan karet 

milik PTP N IX (Persero), tepatnya 10 menit dari jalan raya Semarang-Solo. 

Pemilihan tempat didasarkan pada tempat yang setiap tahun selalu mengalami 



gagal panen serta strategi bertahan hidup dan perolehan modalnya masih 

sederhana, belum adanya asuransi tani, dan peneliti melihat adanya peluang 

usahatani yang bagus di tempat tersebut. Penelitian akan dilakukan pada bulan 

Februari hingga Maret 2018. 

 

3.4 Sumber Data dan Informasi 

Penentuan informan (key person) dalam penelitian ini dilakukan secara 

purposive sampling yaitu teknik penentuan dengan kecenderungan peneliti untuk 

memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara 

mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (Sutopo, 

2006). Dalam hal ini peneliti akan memilih yang dipandang memiliki informasi 

memadai, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang sesuai 

dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti memperoleh data.  

Pemilihan 3 (tiga)  informan dalam penelitian ini merupakan rekomendasi 

dari ketua kelompok tani sebagai objek penelitian dan sebagian lainnya 

merupakan pilihan dari peneliti sebagai pembanding data dalam mencari 

informasi secara menyeluruh. Kriteria dari pemilihan informan berdasarkan atas 

luas lahan, lama berusaha (>5tahun), jenis usaha, jumlah keluarga. Alasan 

dipilihnya 3 informan yaitu untuk memotret kondisi/ keadaan masing-masing 

petani yang berbeda dari yang usahanya kecil, sedang, maupun besar. 

 

Tabel 3.4. Rincian Partisipan Peneliti 

No. Nama  Gambaran Petani 

1.  Misbahrudin  Bapak Misbahrudin adalah petani padi yang 

mempunyai lahan 300 m. Selain bertani beliau 

mempunyai usaha ayam potong dan warung 

makan. Dalam satu rumah terdapat 5 anggota 

keluarga. 

2.  H. Zuri Samsuri Bapak Zuri Samsuri adalah seorang petani yang 

bekerja menjadi guru SD seperti istrinya. Beliau 

mempunyai 4 anggota keluarga, dan mempunyai 

sawah 1 petak.  



3.  Nuhari Bapak Nuhari adalah petani padi sekaligus 

berusaha ternak ikan lele. Beliau mempunyai 

lahan seluas 0,8 h yang dibagi menjadi tegalan, 

kolam ikan, dan sawah. Dalam satu rumah 

terdapat 5 anggota keluarga. 

 

Tabel 3.5. Rincian Keyinforman Peneliti 

No. Nama Rincian Petani 

1.  Nur Amin Bapak Nur Amin adalah petani yang 

mempunyai pekerjaan lain yaitu kepala kadus 

dan istrinya bekerja di pabrik. Beliau 

mempunyai anggota keluarga sebanyak 5 orang. 

Luas area sawah kurang dari 1 H.  

 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. 

Menurut Sutopo (2006), sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 

beragam jenis, bisa berupa manusia, peristiwa dan tempat atau lokasi, benda serta 

dokumen atau arsip. Beragam sumber data tersebut menurut cara atau teknik 

pengumpulan data tertentu yang sesuai dengan sumber datanya guna mendapatkan 

data yang diperlukan. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah 

informan, arsip atau dokumen. Arsip atau dokumen merupakan bahan tertulis 

yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Arsip atau 

dokumen sebagai sumber data mempunyai posisi penting dalam penelitian 

kualitatif, karena mendukung proses interpretasi dari setiap peristiwa yang diteliti.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut : 

1.5.1. Wawancara Mendalam 

Proses pencarian data (informasi yang dibutuhkan) dengan cara tanya jawab 

(tatap muka secara langsung) antara pewawancara dengan informan, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dengan 



informan terlibat dalam interaksi sosial yang relatif lama dan intensif. Dalam 

proses wawancara mendalam ini, pewawancara harus menanyakan kepada 

informan secara detail, menyeluruh, dan akurat tentang informasi yang 

dibutuhkan agar diperoleh data yang lengkap dan utuh (Sugiyono, 2009). 

1.5.2. Observasi 

Menurut Nasution dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono (2009) 

menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan sering dengan bantuan 

berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil 

mampu diobservasi dengan jelas. 

3.4.3. Studi Dokumentasi 

 Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa “dokumen merupakan catatan perist 

wa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental seseorang.” Studi dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.6. Uji Keabsahan Data 

Untuk memastikan kebenaran dari hasil yang diperoleh, digunakan uji 

keabsahan data dengan teknik trianggulasi. Teknik ini merupakan cara yang 

paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian 

kualitatif. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2007), triangulasi bukan 

bertujuan mencari kebenaran namun meningkatkan pemahaman peneliti terhadap 

data dan fakta yang dimilikinya. Triangulasi ada berbagai macam cara yaitu: 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulas sumber berarti membandingkan ulang derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara 

apa yang dikatakan umum dan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan 

hasil wawancara dengan hasil yang ada. 

b. Triangulasi Waktu 



Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan 

perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan untuk mendapatkan data yang 

sahih melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya sekali 

pengamatan saja. 

c. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori yaitu memenafaatkan dua teori atau lebih untuk diadu 

atau dipadu, sehingga diperlukan rancanagan penelitian pengumpulan data dan 

analisis data yang lebih lengkap. Dengan demikian akan medapatkan data yang 

lebih komprehensif. 

d. Triangulasi Peneliti  

Trianguls peneliti menggunakan lebih dari satu peneliti dalam 

mengadakan wawncara maupun observasi, karena masing-masing peneliti 

mempunyai gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu 

fenomena, maka hasil pengamatan dapat berbeda dalam mengamati fenomena 

yang sama. Pengamatan dan wawancara dengan dua atau lebih pengamat/ 

pewawancara akan dapat memperoleh data yang lebih absah. Sebelumnya tim 

peneliti perlu mengadakan kesepakatan dalam menentukan kriteria/ acuan 

pengamatan/ wawancara. 

e. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau 

mengecek keabsahan temuan penelitiann. Triangulasi metode dapat dilakukan 

dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang sama. 

Pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.  

Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk 

menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena 

pada sebuah penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan triangulasi metode yaitu dengan cara membandingkan hasil teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi (dokumen tertulis, arsip, catatan pribadi, 

dan foto) dari petani dengan ketua kelompok tani yang bertujuan untuk mengecek 

kebenarannya serta memperkuat data-data penelitian.  

 



1.7. Analisis Data.  

Menurut Bogdan dan Biklen (Moloeng, 2012) analisis data adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensisntesiskan, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam model analisis 

ini, untuk menemukan logika analisis dilakukan beberapa tahapan analisis, yaitu: 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh 

dari lapangan dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan ke hal-hal yang 

penting, dicari tema atau polanya (direduksi) untuk mempermudah penajaman 

dalam menganalisis sehingga lebih mudah dikendalikan. Hal yang sangat penting 

di dalam proses reduksi data adalah analisis menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.  

2. Penyajian Data 

 Setelah dilakukan reduksi data, maka alur yang kedua adalah penyajian 

data. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Bungin (2007),  penyajian data 

merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Di dalam penelitian ini, untuk 

dapat melihat gambaran secara keseluruhan data yang telah dikumpulkan maka 

harus diusahakan membuat berbagai macam matrik, grafik, network dan chart 

untuk menghindari penenggelaman data yang telah didapat. Sebagaimana halnya 

dengan reduksi data, penyajian data tidaklah terpisah dari analisis melainkan 

bagian dari suatu analisis.  

3. Penarikan Simpulan 

 Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalam penarikan 

simpulan dan verifikasi. Di dalam penarikan simpulan (verifikasi), tidak terlepas 

dari reduksi data dan penyajian data. Dari permulaan pengumpulan data mulai 

dicari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-



konfigurasi yang mungkin maupun alur sebab-akibat. Penarikan simpulan 

hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Simpulan-

simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk memberikan 

makna yang telah teruji kebenaran, kekokohan dan kecocokan yang merupakan 

validitasnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


