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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai penelitian kualitatif dan  

pendekatan grounded theory karena peneliti ingin mencari teori baru berdasarkan 

hasil wawancara. Maka data yang dikumpulkan berupa deskriptif dan akan 

dibandingkan dengan teori yang sudah ada untuk menguatkan teori tersebut atau 

menemukan teori baru. 

 Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh secara statistik atau bentuk hitungan dan bertujuan untuk 

mengungkapkan gejala melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015: 8). Karena 

penelitian ini akan melihat data yang akan didapat dari hasil wawancara maka 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

  Pendekatan grounded theory menurut Noor (2017: 37) Pendekatan 

grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang 

berhubungan dengan situasi tertentu ... Inti dari pendekatan grounded theory ialah 

pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang 

dipelajari. Birks dan Mills (2015) juga mengatakan grounded theory is the 

preffered choice when the intent is to generate theory that explains a phenomenon 

of interest to the researcher. Maka bisa dikatakan untuk peneliti pendekatan 

grounded theory merupakan pendekatan yang tepat untuk penelitian ini karena 
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peneliti ingin meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas Kopi 

Ijen-Raung.  

 

3.2  Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti dalam penelitian kali ini adalah sebagai instrumen dan 

pengumpul data. Karena peneliti harus hadir dan terjun langsung ke lapangan 

untuk mengumpulkan data sebagai pengamat dan pewawancara. Menurut 

Sugiyono (2011: 306), peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas semuanya. 

 

3.3  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Bondowoso dimana Kopi Ijen-Raung yang 

merupakan obyek penelitian ini diproduksi dan banyak terdapat perkebunan kopi 

di sana. Keadaan geografis Bondowoso juga menunjang perkebunan kopi untuk 

menghasilkan kopi yang berkualitas, terbukti dari Kopi Ijen-Raung sendiri yang 

sudah mendapat sertifikasi dan dicari sampai ke mancanegara. 

  

3.4  Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian kali ini adalah manusia dan bukan manusia. 

Sumber data adalah informan yaitu petani kopi dan kepala koperasi kopi. 
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Kemudian sumber data bukan manusia antara lain adalah dokumen-dokumen, 

teori terdahulu, catatan informan, dan rekaman hasil wawancara. 

 Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

purposive sampling, agar data yang diperolah dari informan sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel yang dilakukan bukan 

dimaksudkan untuk mewakili populasi, tetapi didasarkan pada relevansi dan 

kedalaman informan serta didasarkan pada teman yang muncul di lapangan. 

Menurut Ulwan (2014), alasan mengapa teknik purposive sampling digunakan 

adalah agar kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian 

yang diharapakan. Selain itu kelebihan purposive sampling adalah sebagai 

berikut: 

1. Sampel dipilih sedemikian rupa, sehingga relevan dengan desain   

 penelitian. 

2. Cara ini relatif mudah dan murah untuk dilaksanakan. 

3. Sampel yang dipilih adalah individu yang menurut pertimbangan   

 penelitian dapat didekati. 

  

 Pemilihan waktu dalam pengumpulan data ini juga akan diperhatikan yaitu 

pada saat petani bekerja di ladang sehingga dapat melihat dan melakukan 

wawancara secara langsung dan pada saat proses pengumpulan biji kopi yang 

sudah dipanen sehingga bisa mewawancarai secara langsung bagaiman kriteria 

biji kopi yang diambil. 
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3.4.1 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah petani dan koperasi kopi di 

Bondowoso. Selain itu juga ada expert atau ahli kopi untuk memperkuat.  

 

3.5 Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2011: 308) pengumpulan data dapat menggunakan dua 

sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. 

 Selanjutnya jika dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), 

wawancara (interview), dan dokumentasi atau gabungan semuanya (Sugiyono, 

2011: 309). Disini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tiga 

narasumber yang berbeda. 

 Jadi dari pengertian di atas data primer dalam penelitian ini adalah para 

petani kopi dan kepala koperasi kopi sedangkan data sekundernya adalah dari, 

dokumen-dokumen penunjang dan dari teori terdahulu. Maka untuk pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara. 

 

3.6 Analisis Data 

 Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 337), mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
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berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data setelah pengumpulan data, antara lain data reduction (reduksi 

data), data display (penyajian data), dan data verification (verifikasi data). 

 Setelah data terkumpul maka akan dilakukan kegiatan analisis sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan semua data dan kemudian memberikan penandaan pada 

 sumber asal data, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. 

 Data-data tersebut diberi nomor urut berdasarkan kronologi waktu 

 pengumpulannya. Halaman sumber data juga dimasukkan untuk 

 mempermudah penelusuran data ketika diperlukan. 

2. Data dibaca hingga tiga kali setelah diberi nomor urut. Pada tahap ini 

 peneliti mulai menyusun koding. 

3. Setelah menyusun koding, peneliti membubuhkan nomor pada kategorinya 

 dan membaca kembali bersamaan dengan memberikan nomor kategori 

 koding sesuai dengan satuan data. 

4. Kemudian data disortir dan diberikan label berupa kode dan kata-kata atau 

 ungkapan yang sesuai. 

5. Membuat format matriks yang menyajikan informasi secara sistematis, 

 selanjutnya mendeskripsikan dalam laporan penelitian. 

 

 Pemberian kode sangat diperlukan untuk memudahkan pelacakan data 

secara berulang. Pengkodean dibuat berdasarkan teknik pengumpulan data, 

kelompok informan, dan lokasinya. 
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Tabel 3.1 Pemberian Kode pada Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Kode Sumber Data Kode Jumlah 

Wawancara W Petani Kopi 

Koperasi 

Ahli kopi 

P 

K 

A 

1 

1 

1 

Jumlah 3 

Sumber: Data diolah (2017) 

 

 Data yang dikumpulkan akan sangat banyak oleh karena itu perlu 

dilakukan reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak diperlukan. Sehingga data yang direduksi dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti tentang pokok 

penelitiannya (Sugiyono. 2009: 228). 

 Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui 

penyajian data, maka data akan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan mudah dipahami (Sugiyono, 2009: 341). 

 Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif, menurut Miles dan 

Huberman (dalam Sugiyono, 2009: 345) adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini diharapkan bisa menjawab 

rumusan masalah di awal dan bisa memperkuat teori terdahulu atau melahirkan 

teori baru. 
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3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Menurut Sugiyono (2011: 330), teknik tiangulasi berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data dari sumber yang sama yaitu teknik observasi partisipasif, wawancara 

mendalam, dan studi dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. 

Triangulasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber yang ada. 

 

Pengujian keabsahan temuan dalam penelitian ini dilakukan dengan: 

1. Triangulasi sumber data, dilakukan dengan cara wawancara yang 

dilakukan terhadap beberapa informan yang berbeda sehingga nantinya 

bisa ditarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dari informan 

tersebut. 

2. Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukan data atau 

informasi, termasuk interpretasi peneliti, yang telah disusun dalam 

format catatan transkrip wawancara. Catatan transkrip tersebut 

dikonfirmasi langsung dengan informan untuk mendapatkan komentar 

dan melengkapi informasi lain yang dianggap perlu. Komentar dan 

tambahan informasi tersebut dilakukan terhadap informan yang 

diperkirakan oleh peneliti. 
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3.8 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian terdiri atas tahap pralapangan, tahap pekerjaan 

lapangan dan tahap analisis data (Moleong, 2012: 127). Dalam penelitian ini, 

tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Tahap Pralapangan. 

 Merumuskan masalah yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

 kualitas biji Kopi Ijen-Raung di Bondowoso. Setelah itu melakukan 

 penelitian mengenai situasi di Bondowoso. Menyusun proposal penelitian 

 yang diajukan dan dikonsultasikan dengan pembimbing, dan setelah 

 mendapatkan persetujuan pembimbing akan dilaksanakan seminar 

 proposal tesis dan mengurus ijin penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan. 

 Tahapan pekerjaan lapangan nantinya akan dilakukan dengan cara 

 mengunjungi informan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan 

data dari sumber yang mempunyai pengalaman di lapangan. 

3. Tahap Analisis. 

 Pada tahap ini peneliti akan membaca berkali-kali data yang didapat dari 

 hasil wawancara. Data akan diberi kode sehingga bisa memudahkan 

peneliti lalu data akan direduksi untuk memilah mana data yang akan 

digunakan dan mana data yang tidak bisa digunakan. 


