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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 September – 02 Oktober 2017 yang 

berlokasi di Desa Oro-Oro Ombo Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten 

Pasuruan, dengan metode disengaja (Purposive Methode). Pemilihan tempat 

tersebut, dengan pertimbangan bahwa Gapoktan Tani Makmur Sentosa merupakan 

salah satu Gapoktan yang menerima program PUAP dari Pemerintah (Dinas 

Pertanian Kabupaten Pasuruan). 

 

3.2 Populasi dan Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013). Menurut (Agung, 

1992) Populasi didefinisikan sebagai himpunan yang lengkap dari semua unit atau 

elemen observasi (individu atau kelompok yang dapat memberikan keterangan 

tentang apa yang ingin diamati oleh seorang peneliti). Populasi dalam penelitian ini 

adalah berjumlah 225 petani. Anggota petani tersebut diambil dari masing-masing 

kelompok tani, jumlah kelompok tani yang ada  di Desa Oro-oro Ombo Wetan 

berjumlah 6 kelompok tani, yaitu Kertosari I, Kertosari II, Kertosari III, Kertosari 

IV, Kertosari V dan Beran. Jumlah petani yang meminjam dana di Kertosari I 

berjumlah 30 petani, Kertosari II berjumlah 25 petani, Kertosari III berjumlah 30 
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petani, Kertosari IV berjumlah 50 petani, Kertosari V berjumlah 40 petani, dan 

Beran berjumlah 50 petani. 

3.2.2 Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian himpunan dari sebuah populasi yang memberikan 

keterangan atau data yang diperlukan dan dianggap dapat mewakili dalam 

penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Menurut (Arikunto 2010), menjelaskan bahwa purposive 

sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Begitu pula 

menurut (Sugiyono 2013) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi 

dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu . 

Sampel dalam penelitian ini merupakan informan yang dianggap tahu 

dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Hendrarso dalam (Suyanto 2005) 

informan meliputi tiga macam yaitu, informan kunci (key informan), informan 

utama dan informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui 

dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial 

yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat 

memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang 

diteliti. Sampel dalam penelitian ini, menggunakan informan kunci (key informan) 

yaitu beberapa anggota gapoktan dan 6 ketua kelompok tani. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

narasumber melalui wawancara, dan melakukan observasi lapang untuk 

mengetahui fenomena yang terjadi secara langsung. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh tidak secara langsung dari pihak pertama, dan dapat berupa 

dokumentasi atau referensi lain dari BPS, internet, maupun dari literatur yang dapat 

mendukung penelitian ini.  

  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode, 

sebagai berikut:  

1. Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

lokasi dan obyek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas 

mengenai lokasi dan obyek yang akan diteliti. Observasi dalam penelitian ini, yaitu 

melakukan kegiatan pra surve ke tempat penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara yang baik adalah wawancara yang bersifat mendalam. Artinya 

proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dalam wawancara 

dengan menginterpretasi jawaban yang akan diperoleh banyak dari responden. 

Pertanyaan yang di ajukan tentang wawasan yang luas pada kegiatan penelitian. 

Kegiatan wawancara agar lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan pembuatan 

pedoman wawancara.  
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Wawancara dilakukan kepada responden yang dipilih sesuai metode 

pengambilan sempel. Peneliti menjelaskan terlebih dahulu kepada responden 

mengenai permasalahan penelitian, kemudian menanyakan beberapa pertanyaan 

yang telah disusun peneliti kepada responden. Tujuan wawancara ini adalah untuk 

lebih mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mendalam. 

3. Kuesioner 

Kuesioner merupakan pengumpulan data penelitian dengan cara menyebarkan 

daftar pertanyaan yang sudah disusun untuk diisi oleh responden.  Kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert dengan skala 1. sangat tidak 

setuju, 2. tidak  setuju, 3. ragu-ragu, 4. setuju, 5. sangat setuju. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, presepsi dan pendapat seseorang atau kelompok 

tentang fenomena sosial yang sudah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Berikut 

merupakan tabel dari Skala Likert (Riduwan 2007), yaitu: 

Tabel 3. Skala Likert 

No Simbol Keterangan Nilai 

1. SS Sangat setuju 5 

2. S Setuju 4 

3. CS Cukup Setuju 3 

4. TS Tidak setuju 2 

5. STS Sangat tidak setuju 1 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan menganalisis atau melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti 

ataupun oleh responden tentang permasalahan dalam penelitian, dokumen-

dokumen tersebut berbentuk tulisan dan gambar. Selain itu juga dekomen yang 

diambil adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh para responden. 
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3.5 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan sebagai karakteristik tertentu yang mempunyai 

nilai/skor/ukuran yang berbeda untuk unit observasi atau individu yang berbeda. 

Konsep oprasionalisasi variabel dalam penelitian pada PUAP ini menggunakan 

indikator output dan outcome. Agar lebih mudah untuk melihat variabel penelitian 

yang digunakan maka dapat dijabarkan ke dalam bentuk operasionalisasi variabel 

yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator 

1. Kepercayaan (X1) 

 

 

 

2. Timbal Balik (X2) 

3. Partisipasi Sosial 

(X3) 

 

 

4. Norma Sosial (X4) 

 

 

 

5. Nilai Sosial (X5) 

a. Kepercayaan kepada anggota pengelola dana 

PUAP.  

b. Percaya bahwa program PUAP mampu 

meningkatkan pendapatan petani 

a. Tolong menolong antar anggota 

a. Tingkat kehadiran anggota gapoktan 

b. Keikut sertaan dalam rapat ataupun pertemuan 

c. Partisipasi dalam mengembangkan usaha 

agribisnis 

a. Tidak bertentangan dengan aturan yang 

bersumber pada ajaran agama 

b. Ketaatan terhadap aturan yang ada di dalam 

gapoktan 

a. Kebiasaan/budaya  yang dianut dan dipatuhi 

dalam gapoktan 

b. Etika dalam menghargai sesama anggota 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam permasalahan yang pertama 

menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis kondisi modal sosial dan 

dalam permasalahan kedua menggunakan analisis medan kekuatan atau Force Field 

Analysis (FFA). Berikut merupakan analisis yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu : 
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3.6.1 Analisis Deskriptif   

 Analisis penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif dari hasil 

wawancara yang dipandu dengan kuisioner. Menurut  (Sugiyono 2013) analisis 

deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan 

terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya dalam satu variabel atau lebih 

(variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, 

karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen). 

Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah modal sosial (kepercayaa, timbal 

balik, partisipasi, norma sosial dan nilai sosial). 

 Analisis yang digunakan dalam menilai ( X1, X2, X3, X4, dan X5 ) adalah 

berdasarkan rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini 

didapatkan dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, 

kemudian dibagi dengan jumlah responden. Menurut  (Sugiyono 2013) rumus yang 

digunakan adalah : 

Me =
∑𝑋𝑖

𝑛
 

Keterangan:  

Me = Mean (Rata-rata)  

Σ = Sigma (jumlah)  

𝑋𝑖 = Nilai 𝑋 ke 𝑖 sampai ke 𝑛  

𝑛 = Jumlah informan 

Persamaan rata-rata (mean) di atas merupakan teknik penjelasan jawaban 

kelompok informan didasarkan atas nilai rata-rata dari jawaban informan. Rata-rata 

ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh jawaban informan dalam kelompok, 

kemudian dibagi dengan jumlah informan yang ada pada kelompok tersebut. 
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Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel, kemudian dibandingkan 

dengan kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan nilai terendah dan tertinggi dari 

hasil kuesioner. Nilai terendah dan tertinggi itu masing-masing diambil dari 

banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah yaitu 1 

(satu) dan nilai tertinggi yaitu 5 (lima) dengan menggunakan Skala Likert. Teknik 

Skala Likert dipergunakan dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari 

pernyataan yang diajukan kepada responden dengan cara memberikan skor pada 

setiap item jawaban. Penelitian ini akan mengacu pada pernyataan (Sugiyono 2013) 

yaitu dengan menggunakan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan.  

Agar memudahkan dalam penelitian ini menurut (Sugiyono 2010), maka 

perlu adanya analisis kuantitatif dalam pernyaataan yang diajukan dengan 

menggunakan Skala Likert. Atas dasar hal tersebut, maka variabel modal sosial  

(kepercayaan, partisipasi, timbal balik, norma sosial dan nilai sosial) diperoleh nilai 

terendah (1x25) =25 , dan nilai tertingginya (5x25 ) =125 , kelas interval ((125-25) 

: 5 =20), maka kriteria untuk melihat adanya modal sosial dalam Gapoktan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel. 5. Interval Modal Sosial  

Nilai Kriteria 

25-45 Tidak adanya modal sosial 

46-65 Kurang adanya modal sosial 

66-85 Cukup adanya modal sosial 

86-105 Adanya modal sosial 

106-125 Sangat adanya modal sosial 
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 Sedangkan dalam penghitungan untuk memilih variabel modal sosial 

Kepercayaan, timbal balik, partisipasi, norma sosial dan nilai sosial) para anggota 

terhadap pengelola dana PUAP mana yang paling menentukan kuat atau tidaknya 

modal sosial di Gapoktan Tani Makmur Sentosa dengan menggunakan rumus nilai 

terendah (1x5= 5) dan nilai tertinggi (5x5=25) kelas interval ((25-5) : 5 = 4). Berikut 

merupakan kriteria dalam variabel modal sosial, yaitu : 

Tabel. 6. Interval Variabel Modal Sosial  

Nilai Kriteria 

5-9,25 Tidak penting variabel modal sosial 

9,26-13, 5 Kurang penting variabel modal sosial 

13,51-17,75 Cukup penting variabel modal sosial 

17,76-22 Penting variabel modal sosial 

22,01-25 Sangat Penting variabel modal sosial 

 

3.6.2 Analisis Medan Kekuatan atau Force Field Analysis (FFA) 

Permasalahan yang kedua tentang strategi pengembangan pengelolaan dana 

PUAP, menggunakan analisis Medan Kekuatan atau Force Field Analysis (FFA). 

Adapun tahap-tahap dalam Force Field Analysis (FFA) yaitu (Sianipar 2003) : 

1. Mengidentifikasikan masalah berdasarkan isu strategi. Isu strategi ini dapat 

menyangkut aspek keadaan, kegiatan Gapoktan dan aspek kegiatan usaha 

anggota melalui Gapoktan. 

2. Menganalisis masalah mengidentifikasikan berbagai kekuatan pendorong 

dan kekuatan penghambat. 

3. Memberikan penilaian skala prioritas terhadap setiap faktor pendorong dan 

faktor penghambat. 

Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan secara kualitatif yang 

dikuantitatifkan melalui metode skala likert. Berikut merupakan perhitungan 
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medan kekuatan atau force field analysis untuk menentukan strategi 

pengembangan, yaitu : 

1. Penilaian Faktor Pendorong dan Penghambat 

Penilaian faktor pendorong dan penghambat meliputi : 

1. NU (Nilai Urgensi) 

Penilaian NU (nilai urgensi) dilakukan dengan memakai teknik komparasi, 

yaitu membandingkan faktor yang paling urgen antara satu faktor dengan 

faktor yang lainnya. Faktor-faktor tersebut akan diberi nilai nilai 1-4, 4 

adalah nilai yang paling urgensi, 3 adalah nilai yang urgensi, 2 adalah nilai 

tidak urgensi dan 1 adalah nilai paling tidak urgensi. 

2. BF (Bobot Faktor) 

Penilaian BF (bobot faktor) dapat dinyatakan dalam bilangan desimal atau 

persentase. Rumus dalam menentukan BF yaitu : 

BF =  
NU

B ∑NU
 X 100% 

3. ND (Nilai Dukung) 

Nilai ND (nilai dukung) ditentukan dengan brainstorming melalui 

wawancara dengan metode FGD (Forum Gruop Discusion) yaitu semua 

pelaku Agribisnis yang terkait dalam penyelesaian permasalahan program 

PUAP. 

4. NBD (Nilai Bobot Dukungan) 

Nilai NBD (nilai bobot dukungan) dapat ditentukan dengan rumus: 

NBD = ND X BF 

5. NK (Nilai Keterangan) 
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Nilai keterkaitan ditentukan dengan keterkaitan antara faktor pendorong dan 

penghambat. Nilai keterkaitan tiap faktor menggunakan rentang nilai antara 

1-5. Apabila tidak memiliki keterkaitan diberi nilai 0 sedangkan  faktor-

faktor yang memiliki keterkaitan diberi nilai antara 1-5.  

6. TNK (Total Nilai Keterkaitan) 

Total keterkaitan ditentukan dari jumlah total nilai keterkaitan antara faktor 

pendorong dan penghambat dalam satu baris. 

 

7. NRK (Nilai Rata-Rata Keterkaitan) 

Nilai rata-rata keterkaitan tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus: 

NRK =  
TNK

∑N − 1
 

 Keterangan :  

 TNK  : total nilai keterkaitan 

 ∑N : jumlah faktor internal dan eksternal yang dinilai 

 1 : satu faktor yang tidak dapat dikaitkan dengan faktor yang sama 

8. NBK (Nilai Bobot Keterkaitan) 

Nilai bobot keterkaitan tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus 

NBK = NRK X BF 

9. TNB (Total Nilai Bobot) 

Nilai bobot keterkaitan tiap faktor dapat ditentukan dengan rumus : 

TNB = NBD + NBK 

2. Faktor Kunci Keberhasilan dan Diagram Medan Kekuatan 

1. Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) 
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Berdasarkan besarnya TNB pada tiap-tiap faktor maka dapat dipilih faktor 

yang memiliki TNB paling besar sebagai faktor kunci keberhasilan (FKK) 

yang dapat dijadikan sebagai penentuan strategi atau solusi dari adanya faktor 

pendorong dan penghambat. Cara menentukan FKK adalah sebagai berikut : 

a. Dipilih berdasarkan TNB yang terbesar

b. Jika TNB sama maka dipilih BF terbesar

c. Jika BF sama maka dipilih NBD terbesar

d. Jika NBD sama maka dipilih NBK terbesar

e. Jika NBK sama maka dipilih berdasarkan pengalaman dan

rasionalitas.

2. Diagram Medan Kekuatan

Berdasarkan besarnya TNB tiap faktor pendorong dan penghambat dapat

divisualisasikan dalam suatu diagram yang bernama diagram medan kekuatan. 

Adapun penyusunan strategi pengembangan terhadap dana PUAP di Gapoktan 

Tani Makmur Sentosa dapat diwujudkan apabila tahapan penilaian sudah 

dilewati sehingga berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui strategi 

pengembangan terhadap dana PUAP. Penyusunan strategi pengembangan 

disesuaikan dengan kenyataan di lapang sebagaimana nanti akan tergambar 

dalam diagram medan kekuatan. Apalagi telah diketahui faktor kunci 

pendorong tentu lebih mudah memproyeksikan tujuan yang rasional dan logika 

dicapai. Sementara untuk mencegah resiko kegagalan tentu dapat disusup 

strategi meminimalisir atau menghilangkan faktor kunci penghambat.
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