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BAB. III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2018 –  April 2018.  Lokasi 

penelitian yaitu Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara 

purposive yaitu pemilihan/ penentuan lokasi dengan sengaja karena alasan-alasan 

tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Singarimbun, 1995). Adapun 

alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu:  

a. Kelompok tani Manunggal IV berfikir untuk menciptakan peluang 

nilai pada usahanya dengan mememanfaatkan SDA yang ada. 

b. Kelompok tani yang mampu membuat pasarnya sendiri dengan 

membuat nilai diproduknya. 

 

3.2. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat atau memiliki 

karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan  sewajarnya atau tidak 

dirubah dalam bentuk simbol-simbol bilangan. Peneliti melakukan proses 

wawancara kepada partisipan dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan 

panduan wawancara. 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.  

 

3.3. Subjek dan Objek 

Subjek dalam penelitian ini adalah kelompok tani.Objek penelitian 

merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian merupakan permasalahan 

yang di teliti. Menurut Sugiyono (2008) 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 
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dalam ini meliputi kondisi kelompok, sumber daya manusia, proses bisnis, adobsi 

inovasi teknologi, hambatan, perbaikan bisnis, kekuatan pasar dan strategi 

penguasaan pasar dalam kelompok tani. 

 

3.4. Sumber Data dan Informasi 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau 

objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui 

wawancara kepada informan yang terkait dengan bahasan peneliti yang dilengkapi 

dengan catatan tertulis atau menggunakan alat bantu rekam, seperti tape recorder, 

kamera dan sebagainya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai 

data sekunder adalah lembaga pemerintah maupun lembaga atau institusi non-

pemerintah yang mempunyai hubungan dengan pihak Perpustakaan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder lain yang digunakan bersumber dari buku, 

jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian. 

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 informan yang dinilai cukup memiliki 

informasi memadai dan tepat, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini. 
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Berikut adalah gambaran umum informan: 

 

No. Informan 
Jumlah 

(orang) 
Alasan Pemilihan 

1.  

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Pengurus Kelompok tani 

Manunggal IV 

 

 

 

 

 

Penjual perantara/ 

Pelanggan  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Mengetahui permasalahan terkait 

kondisi dan proses bisnis kelompok 

tani Manunggal IV. 

Mengetahui rumusan strategi 

inovasi kelompok tani dalam upaya 

penguasaan pasar. 

 

 Mengetahui daya tarik atau nilai 

dari barang yang dijual. 

 Tabel 3.4. Rincian Informan Peneliti 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam 

(depth interview). Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan  maksud 

untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Sutopo (2006) 

juga memaparkan bahwa wawancara mendalam dilakukan dalam keadaan peneliti 

tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Wawancara pada awal pengumpulan data 

dilakukan dengan menetapkan topik secara spesifik, kemudian dikembangkan 

menjadi berbagai bentuk pertanyaan yang lebih mendalam guna memperoleh data 

yang lebih akurat (Afifuddin, 2009).  

 

3.6. Uji Keabsahan Data 

 Proses keabsahan data memiliki tujuan untuk mendapatkan derajat 

kepercayaan (validitas) terkait data yang telah diperoleh sebelumnya oleh peneliti. 

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendekatkan data pada sebuah kenyataan yang 

sebenarnya, karena informasi yang telah didapat dari data informan satu belum 

tentu kebenaran dan kesamaan informasi yang informan lainnya juga sampaikan.   

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Menurut 

Moleong (2006), triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebasahan data yang 
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memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam teknik triangulasi yang peneliti 

pilih ialah menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi apakas sesuai. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah: 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan,pemisahan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan.  Data yang diperoleh dilapangan penelitian dituangkan dalam 

uraian laporan lengkap dan terperinci. 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. Dengan demikian, data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumbulan data selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses menyajikan data penelitian dalam sebuah 

kesatuan yaitu hasil akhir penelitian melalui kalimat yang disusun secara 

sistematis dan logis sehinggan mudah dipahami. Oleh karena itulah sangat 

diperlukan penyajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti 

menyelesaikannya pekerjaannya. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam 

Bungin (2007), penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Simpulan 

 Langkah ketiga atau tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif 

adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Di dalam penarikan simpulan 

(verifikasi), tidak terlepas dari reduksi data dan penyajian data. Penarikan 

simpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Secara 

keseluruhan, data dan informasi yang diperoleh akan diuji kebenarannya, 

kekuatannya, serta kecocokannya dengan tujuan sebagai media validitasnya.  


