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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada kelompok tani Usaha Bersama Desa Sekarmojo 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Penentuan lokasi dipilih karena 

kelompok tani di Desa Sekarmojo adalah penerima modal usaha agribisnis. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai tujuan peneliti. Pertimbangan lain yaitu 

peneliti pernah melakukan praktek kerja lapang (PKL) di tempat tersebut sehingga 

mempermudah peneliti dalam mengambil data yang dibutuhkan dalam penyusunan 

hasil penelitian. Adapun waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan pada bulan 

Februari sampai dengan  Maret 2017. 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian  

3.2.1 Populasi 

Pemilihan populasi dilakukan melalui pertimbangan dan pemilihan pada 

kelompok tani penerima dana PUAP yang berada di Desa Sekarmojo. Desa 

Sekarmojo memiliki 5 kelompok tani, namun dari 5 kelompok tani yang ada hanya 

3 kelompok tani yang aktif, sedangkan 2 kelompok tani lainnya kurang aktif. 

Sehingga, peneliti memutuskan yang dijadikan populasi adalah Kelompok Tani 

Usaha Bersama karena kelompok tersebut merupakan kelompok penerima dana 

PUAP yang paling aktif dari 5 kelompok tani di Desa Sekarmojo. 
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3.2.2 Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel penelitian dengan pertimbangan sesuai penentuan 

populasi, sehingga yang dijadikan  sampel penelitian adalah anggota penerima dana 

PUAP atau anggota kelompok tani  Usaha Bersama. Kelompok tani Usaha Bersama 

memliki anggota ± 35 anggota, namun yang digunakan sampel hanya 30 anggota 

dari keseluruhan jumlah anggota kelompok tani. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang dikumpulkan untuk penelitian ini akan digunakannya data 

primer dan data skunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli atau informan langsung. Data primer didapatkan 

langsung melalui wawancara. Data primer juga dapat diperoleh dengan melakukan 

observasi dengan mengamati langsung fenomena dilapangan. Data skunder dapat 

diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, foto dan data lainnya yang 

mendukung data primer sehingga data skunder mencakup data yang mendukung isi 

dari pembahasan penelitian. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Informan.  

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snow ball, 

artinya setelah memasuki lokasi penelitian, peneliti menghubungi beberapa 

informan yang telah ditentukan untuk meminta keterangan.  

2. Tempat dan peristiwa.  

Berbagai peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan masalah dan fokus 
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penelitian, antara lain: bentuk pemberdayaan, proses pemberdayaan, kendala yang 

di hadapi dalam Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan 

Modal Usaha Kelompok Tani Di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. 

3. Dokumen.  

Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang berkaitan dengan 

substansi penelitian yang diperoleh dari instansi pemerintah, antara lain dinas 

pertanian dan ketahanan pangan, dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan, 

badan pelaksana penyuluhan, dan kantor Kecamatan/Desa.  

3.4  Metode Pengumpulan Data 

3.4.1  Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian para 

peserta didik yang diberikan secara lisan dan spontan. Kegiatan wawancara agar 

lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara.  

Wawancara yang baik adalah yang bersifat mendalam. Artinya dengan 

menginterpretasi jawaban yang akan diperoleh banyak informasi, yang mungkin 

tidak bisa ditemukan pada penggunaan metode lainnya. 

Wawancara dilakukan kepada para informan dengan mengajukan 

pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian 

dan pedoman yang akan dilakukan selama penelitian berlangsung. 

3.4.2  Observasi  

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 
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pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong 

sebagai teknik mengumpulkan data, jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria 

berikut: 

1. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara 

sistematik. 

2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

direncanakan. 

3. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan 

proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik 

perhatian saja. 

3.4.3  Dokumentasi  

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitaif dapat diolah dan dianalisis 

setiap saat. Pengolahan data ini tidak harus dilakukan setelah penelitian di lapang 

selesai. Peneliti dapat mengelola datang yang telah ada, sementara data lain masih 

dalam proses pengumpulan. Peneliti dapat kembali ke lapang untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan untuk diolah kembali dan dianalisis. 

3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif dengan mengacu pada analisis data hasil wawancara secara mendalam 

dengan anggota kelompok tani sebagai informan. Hasil wawancara tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel dengan menginterpretasi jawaban atau             
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pernyataan anggota kelompok tani ke dalam bentuk kalimat deskriptif yang 

mengarah pada masalah penelitian. 

Data kualitatif akan disajikan dan dianalisis secara deskriptif yang 

menjelaskan sebab akibat fenomena yang ada dilapang untuk sementara data 

penelitiannya yang bersifat kualitatif ini akan diintrepresentasikan datanya dengan 

cara menarik kesimpulan menggunakan teknik deskriptif.  

1.6 Analisis Kinerja Gapoktan Penerima PUAP dengan Metode Importance 

Performance Analysis (IPA) 

Tujuannya untuk membuat deskripsi berkaitan dengan faktor-faktor yang ada 

dalam program PUAP yang menurut penerima sangat mempengaruhi kinerja 

mereka terhadap pemanfaatan PUAP, dan faktor-faktor yang menurut penerima 

perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan. Analisis yang digunakan adalah Importance-Performance Analysis 

(IPA) (Rangkuti, 2003). Metode Importance-Performance Analysis (IPA) 

diperlukan dalam penelitian ini guna menjelaskan faktor-faktor dalam program 

PUAP yang berpengaruh terhadap keberlanjutan program pengembangan usaha 

agribisnis pedesaan (PUAP). 

KUADRAN 

A 

Prioritas Utama 

KUADRAN 

B 

Pertahankan Prestasi 

KUADRAN 

C 

Prioritas Rendah 

KUADRAN 

D 

Berlebihan 

Gambar 2. Kuadran Kepentingan Kerja 
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Kuadran yang terdapat di Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Kuadran A. 

Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi termasuk unsur–

unsur yang dianggap sangat penting, namun tidak sesuai keinginan sehingga tidak 

puas.  

2. Kuadran B.  

Menunjukkan unsur pokok yang ada sehingga wajib dipertahankan serta 

dianggap sangat penting dan memuaskan.  

3. Kuadran C.  

Menunjukkan faktor yang kurang penting pengaruhnya namun keberadaannya 

biasa–biasa saja dan dianggap kurang penting serta kurang memuaskan.  

4. Kuadran D.  

Menunjukkan faktor yang mempengaruhi namun pelaksanaannya berlebihan, 

dianggap kurang penting tetapi sangat memuaskan.  

Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan survei ke lapangan. 

Tahap pertama dilakukan wawancara dengan anggota kelompok tani untuk 

mengetahui persepsi tentang faktor-faktor yang menjadi dasar penilaian 

pelaksanaan program PUAP. Faktor-faktor  program PUAP yang diukur terdiri atas 

21 poin, meliputi:  

1. Gapoktan  memiliki struktur organisasi. 

2. Gapoktan memiliki uraian tugas pokok. 

3. Gapoktan menyelenggarakan rapat/pertemuan pengurus. 

4. Adanya penyuluh  pendamping. 
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5. Adanya peran Pemerintah. 

6. Keterlibatan Anggota Gapoktan dalam  pembuatan RUB. 

7. Ketersediaan dana PUAP. 

8. Kemudahan Persyaratan  penerima PUAP. 

9. Sosialisasi program PUAP . 

10. Seleksi calon penerima  PUAP. 

11. Sebagai unit simpan pinjam. 

12. Pemahaman terhadap kesusain dana yang diterima dengan kebutuhan usaha 

tani. 

13. Pemahaman akan jaminan /agunan untuk pinjaman dana PUAP. 

14. Ketepatan pengembalian dana PUAP. 

15. Perguliran dana PUAP pada keleompok lain. 

16. Peningkatan unit usaha. 

17. Gapoktan mengadakan saprodi pertanian. 

18. Penggunaan teknologi dalam usaha tani. 

19. Gapoktan mengadakan kerja sama keuangan. 

20. Gapoktan mengadakan kerja  sama saprodi.  

21. Pemasaran bersama dilakukan oleh Gapoktan. 

Tahap kedua dilakukan penyebaran dan pengisian kuesioner kepada anggota 

kelompok tani penerima PUAP. Data hasil survei diolah untuk mendapatkan 

gambaran tentang persepsi dari pihak penerima.  

  


