
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran 

dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi 

juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. 

Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru 

atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis 

kritis, tidak berdasarkan apriori/ prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai 

metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan 

pendidikan. Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan 

seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi 

adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran 

manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang essensial dari pengalaman kesadaran 

dilakukan dengan mendalam dan teliti. Salah satu gagasan terpenting dari paradigma 

fenomenologi yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian kualitatif adalah 

gagasan tentang bagaimana seharusnya peneliti didalam memandang realitas sosial, 

fakta sosial atau fenomena sosial yang menjadi masalah didalam penelitian.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka, akan tetapi 

menyangkut pendeskripsian, penguraian dan gambaran suatu masalah yang sedang 

terjadi dimana sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, dan 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Martini, 1996: 73).  

Jenis penelitian yang digunakan dalam strategi bertahan hidup berbasis natural 

asset pelaku produksi masker lumpur di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan 

menggunakan penelitian studi kasus yang dimana untuk mencari atau menyelidiki 

permasalahan secara mendalam mengenai seorang individu, kelompok, peristiwa, dan 

berkaitan dengan fenomena (Sutama 2010). Alasan menggunakan jenis penelitian studi 

kasus dikarenakan ada beberapa karakteristik menarik yang menjadikan Desa Kuwu 

dipilih sebagai studi kasus, diantaranya yaitu:  



(1) Desa Kuwu memiliki potensi fenomena alam yang menarik dan tidak dimiliki oleh 

daerah lain yaitu Bledug Kuwu. (2) di Desa Kuwu terdapat fenomena alam (Bledug 

Kuwu) salah satunya terdapat sebuah kawah lumpur (mud volcano) atau letupan lumpur 

yang mengandung garam dan adanya zat belerang yang berada di perut bumi, 

karbondioksida dan air sama persis dengan proses vulkanis gunung berapi yang salah 

satunya dapat dimanfaatkan untuk diproduksi menjadi masker lumpur alami. (3) 

Fenomena alam (Bledug Kuwu) belum terlalu dioptimalkan oleh masyarakat sekitar 

salah satunya produksi masker lumpur yang dapat dijadikan sebagai upaya bertahan 

hidup dalam kesehariannya masyarakat Desa Kuwu Kabupaten Grobogan. 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisa 
1. Unit Amatan  

Unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data 

dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis, sesuatu yang 

menjadi sumber itu dapat berupa orang, dokumen, dan tempat penelitian (Ihalauw. 

2003: 179). Dalam penelitian ini yang menjadi unit amatan adalah masyarakat Desa 

Kuwu Kabupaten Grobogan yang pekerja sebagai pelaku usaha kecil produksi masker 

lumpur Bledug Kuwu. 

2. Unit Analisa 

Dalam suatu penelitian, unit analisa adalah unit yang kepadanya kesimpulan 

diberikan (Ihalauw. 1996:31). Menurut Abell dalam Ihalauw (2004) menyatakan bahwa 

satuan analisis adalah hakekat dari populasi yang tentangnya hasil penelitian berlaku. 

Satuan analisis juga dipandang sebagai sesuatu yang tentangnya peneliti menghimpun 

informasi dan dari padanya peneliti menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi unit analisa adalah identifikasi natural asset, strategi bertahan hidup pelaku 

usaha kecil dalam memanfaatkan natural asset, dan analisis faktor pendukung dan 

penghambat dalam melaksanakan strategi bertahan hidup pada masyarakat di Desa 

kuwu Kabupaten Grobogan.  

3.2 Lokasi Penelitian  
Penelitian memerlukan tempat yang dijadikan objek untuk mendukung tercapainya 

tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Desa Kuwu Kecamatan 

Kradenan Kabupaten Grobogan sebab Desa tersebut memiliki sebuah potensi fenomena 

alam (Bledug Kuwu) yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan belum terlalu 

dioptimalkan oleh masyarakat sekitar. Fenomena alam letupan lumpur tersebut 



mengandung garam dan adanya zat belerang yang berada di perut bumi, karbondioksida 

dan air sama persis dengan proses vulkanis gunung berapi yang salah satunya dapat 

dimanfaatkan untuk diproduksi menjadi masker lumpur alami. Yang dapat dijadikan 

untuk melakukan peluang usaha dan mempertahankan hidup masyarakat Desa Kuwu 

Kabupaten Grobogan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  
3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Dan dalam pengumpulan data ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber yang dikumpulkan secara 

khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer 

yang diperlukan dalam penelitian ini didapat dari data yang diambil langsung dari 

subjek penelitian dilapangan adalah strategi bertahan hidup berbasis natural asset  

pelaku produksi masker lumpur di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengelolanya, dan data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan oleh orang 

di luar penyelidik walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data 

sekunder diambil melalui library kepustakaan dengan cara membaca dari buku-buku, 

dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk 

menempatkan data yang di butuhkan dalam menyusun penelitian ini metode yang 

digunakan:  

1.Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak bertukar informasi dan ide. Yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu secara terstruktur. Maksud mengadakan wawancara antara lain 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian dan kegiatan. Wawancara ini dilakukan 

terhadap beberapa tokoh masyarakat dan orang-orang yang berjualan di lokasi Bledug 



Kuwu, karena masyarakatlah yang menjadi pelaku tersebut, wawancara dilakukan 

untuk mengidentifiksikan faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang menjadi 

alasan, latar belakang, mengenai strategi bertahan hidup berbasis natural asset pelaku 

produksi masker lumpur.  

2. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap yang tampak pada obyek penelitian, observasi langsung dilakukan terhadap 

obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada 

bersama obyek yang diselidikinya. Dalam menggunakan metode observasi cara yang 

paling efektif adalah melengkapinya dengan format pengamatan sebagai instrumen. 

Format yang disusun berarti item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang 

digambarkan akan terjadi. Hal yang diobservasikan ialah strateginya dalam bertahan 

hidup berbasis natural asset pelaku produksi masker lumpur di Desa Kuwu Kabupaten 

Grobogan. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

sebagai data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti, terutama untuk menguji, 

menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Adapun dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dalam strategi bertahan hidup berbasis natural 

asset produksi masker lumpur dan foto-foto pada saat setiap kegiatan. 

3.4 Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian Strategi Bertahan Hidup  

Berbasis Natural Asset Pelaku Usaha Kecil (Studi Kasus Produksi Masker Lumpur Di 

Desa Kuwu Kabupaten Grobogan) menggunakan dua tahapan teknik analisisnya untuk 

menjawab dari rumusan masalah tersebut.  

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua terkait bagaimana 

strategi bertahan hidup  berbasis natural asset pelaku usaha kecil produksi masker 

lumpur di Desa  Kuwu Kabupaten Grobogan menggunakan teknik analisis:  

1. Data Reduction (Reduksi Data) Reduksi data merupakan proses dimana peneliti 

harus memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan pola untuk menyelasaikan permasalahannya. Dengan demikian reduksi data 

akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 



mengumpulkan data yang dibutuhkan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti handphone dan lain-lain, akan lebih mudah memberikan kode pada 

aspek-aspek tertentu.  

2. Data Display (Penyajian Data) Reduksi data telah terlewati kemudian langkah 

selanjutnya mendisplaykan data. Melalui langkah kedua penyajian data peneliti akan 

mudah mengorganisasikan data, data tersusun dengan urut dalam pola hubungan, 

sehingga data akan lebih mudah difahami. Penyajian data untuk metode kualitatif 

peneliti dapat melakukan penyajian data menggunakan bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya.  

3. Verifikasi Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data sekarang langkah 

yang terakhir yaitu verifaciton. Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan setelah 

mengumpulkan data-data. Melakukan kesimpulan awal bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data, maka 

kesimpulan tersebut masih bersifat sementara. Tetapi sebaliknya jika ditemukan bukti-

bukti yang kuat valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data maka 

kesimpulan tersebut dikatakan kesimpulan yang kredibel. Analisis data yang sudah 

dijelaskan di atas akan digunakan peneliti untuk mendeskripsikan dan mencari 

informasi terkait dengan strategi bertahan hidup berbasis natural asset pelaku produksi 

masker lumpur di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan dengan menggunakan langkah-

langkah tersebut. 

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga tentang apa faktor pendukung 

dan faktor penghambat dalam strategi bertahan hidup berbasis natural asset pelaku 

produksi masker lumpur di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, 

menggunakan teknik analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif, yang terdiri dari 

Strenghts, Weakness, Opportunities dan Threaths. Analisis SWOT bertujuan untuk 

memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun dapat 

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threaths).  

Menurut Rangkuti (2001), analisis SWOT adalah suatu identifikasi faktor-faktor 

secara sistematis untuk merumuskan sebuah adaya strategi. Strategi adalah alat yang 

sangat penting untuk mencapai tujuan (Porter : 1985). Sedangkan menurut Freddy 

Rangkuty (2001:183) strategi adalah perencanaan induk yang komprehensive yang 

menjelaskan bagaimana mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Dari pengertian SWOT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :  

1. Evaluasi faktor Internal  



a. Kekuatan (strength), yaitu kekuatan positif apa yang dimiliki dari sebuah 

adanya potensi fenomena alam (Bledug Kuwu) serta yang dapat dimanfaatkan agar 

menjadi lebih tangguh hingga mampu bertahan dan mampu bersaing untuk 

pengembangan selanjutnya.  

b. Kelemahan (weakness), yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan atau 

mengurangi kekuatan yang sudah ada. 

2. Evaluasi Faktor Eksternal  

a. Peluang (opportunities), yaitu peluang-peluang apa saja yang mungkin bisa 

dimanfaatkan agar bisa makin berkembang nantinya atau berkembang di masa yang 

akan datang. 

b. Ancaman (threaths), yaitu sebuah faktor eksternal yang tidak dapat 

dikendalikan, akan tetapi harus tetap mempertimbangkan hal tersebut untuk 

menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat kumpul data yaitu pedoman  

wawancara, observasi serta dokumentasi. Dengan tahapan sebagai berikut :  

a. Mengumpulakan pihak yang terlibat. 

b. Membuat pertanyaan SWOT 

c. Mengelompokkan data yang telah didapat untuk diproses. 

d. Melakukan analisis SWOT. 

e. Menganalisis strategi-strategi kombinasi dari matriks SWOT. 

Merekomendasikan strategi yang telah dibuat kepada pihak yang terlibat 


