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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Kelompok Tani Bunga Krisan Mulyo Joyo yang 

berada di Dusun Jemoyo Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu. Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu sesuai tujuan peneliti. Pemilihan lokasi didasarkan pada 

pertimbangan bahwa kelompok tani bunga krisan Mulyo Joyo berada di daerah 

atau kota yang saat ini gencar melakukan upaya pembangunan pertanian, sehingga 

penelitian ini dirasa akan sesuai untuk mengetahui sudah sejauh mana 

pembangunan pertanian dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani di Kota 

Batu. Kelompok tani Mulyo Joyo juga merupakan kelompok tani yang secara 

administrasi sudah diakui dan disahkan oleh pemerintah terkait. Bermacam 

bantuan sudah banyak diterima oleh kelompok tani Mulyo Joyo dari berbagai 

pihak. Bantuan bukan hanya dari pemerintah, bantuan juga sering datang dari 

beberapa Universitas yang ada disekitar Malang.  

Prestasi juga telah banyak didapat oleh kelompok tani Mulyo Joyo dari 

berbagai ajang penghargaan. Pengambilan lokasi penelitian terpilih juga 

disesuaikan dengan kondisi Kota Batu yang merupakan salah satu daerah 

pertanian unggulan di Jawa Timur. Pembentukan kelompok tani Mulyo Joyo 

memang masih tergolong baru, namun Kelompok Tani Bunga Krisan Mulyo Joyo 

merupakan salah satu kelompok tani yang maju di Kota Batu. Terbukti dengan 

seringnya kelompok tani ini mendapat kepercayaan dari Dinas Pertanian Kota 
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Batu untuk mewakili dalam berbagai event nasional atas nama Kota 

Batu.kelompok tani Mulyo Joyo sering mengikuti berbagai acara seperti pameran 

pertanian yang ada di berbagai kota. Kelompok tani Mulyo Joyo terus 

berkembang pesat dengan produtifitas kian meningkat. 

3.2. Jenis Dan Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu : 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari obyek 

penelitian, seperti data-data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sumber data primer diperoleh dari wawancara terhadap ketua dan para anggota 

kelompok tani Bunga Krisan Mulyo Joyo dan beberapa perwakilan dari pihak 

Pemerintah Kota Batu. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan dari 

lembaga atau instansi yang terkait. Sumber data sekunder diperoleh dari lembaga 

atau instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian. Data 

sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal, majalah, serta publikasi terkait. 

3.3. Informan Penelitian 

Metode penentuan informan pada penelitian adalah dengan menggunakan 

metode sensus, yaitu semua anggota dari kelompok tani Mulyo Joyo menjadi 

informan dalam penelitian. Jumlah anggota kelompok tani Mulyo Joyo adalah 

sebanyak 34 orang. Jumlah anggota kelompok tani yang kurang dari 100 orang, 

maka penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode sensus. 
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3.4. Metode Pengambilan Data 

Pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

cara, yaitu : 

1. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan 

melakukan wawancara semi terstuktur secara indepth (luas dan mendalam) kepada 

responden. Wawancara dilakukan antara peneliti dan informan untuk 

mendapatkan secara langsung keterangan yang lebih lengkap dan jelas. 

Pengumpulan data melalui wawancara didasarkan pada daftar pertanyaan 

(quisioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. 

1. Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek yang akan diteliti untuk mendapat gambaran yang jelas 

mengenai obyek yang akan diteliti. Pengamatan dilakukan terhadap bentuk-

bentuk intervensi pemerintah yang sudah atau yang telah di lakukan kepada 

kelompok tani bunga krisan Mulyo Joyo dalam upaya pemberdayaan kelompok 

tani. 

2. Pencatatan 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, 

yaitu dengan mencatat hasil wawancara dengan responden dan data yang ada pada 

instansi pemerintah atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu dengan cara visual yaitu pengambilan gambar baik 

secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai bentuk intervensi 
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pemerintah yang telah di lakukan dalam pemberdayaan kelompok tani bunga 

krisan Mulyo Joyo.  

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan secara sistematis, 

mendalam, dan menyeluruh terhadap data-data yang di peroleh di lapangan. 

Penulis berusaha menggambarkan data-data yang di peroleh di lapangan untuk 

bisa di sajikan dalam bentuk narasi. Proses yang di gunakan dalam analisis ini ada 

tiga tahapan yang saling berhubungan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Reduksi data, yaitu menyaring data yang diperoleh dilapangan yang masih 

ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan tersebut 

direduksi, dirangkum, dipilih, difokuskan pada bantuan program, disusun 

lebih sistematis, sehingga mudah dipahami. 

b) Penyajian data, yaitu usaha untuk menunjukkan sekumpulan data atau 

informasi, untuk melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu 

dari penelitian tersebut.  

c) Kesimpulan, merupakan proses untuk menjawab permasalahan dan tujuan 

sehingga ditentukan saran dan masukan untuk pemecahan masalah.  

Ketiga tahapan dalam menganalisis data tersebut menjadi acuan peneliti 

dalam menganalisa data yang di peroleh di lapangan sehingga dapat di peroleh 

suatu uraian yang sistematis, akurat, dan jelas.  

 


