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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini secara garis besar peneliti akan menjelaskan

beberapa bagian yang terdapt didalamnya antara lain pendekatan dan jenis

peneliti, lokasi penelitian, sumber data, sunyek penelitian, penjaringan

data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan penelitian,

tahapan sebelum kelapangan, tahapan pekerjaan lapangan dan tahapan

pelaporan hasil lapangan.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Di tinjau dari jenis datanya, pendekatan yang digunakan pada penelitian

ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang untuk

memahami fenomena yang sedang terjadi atau tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode yang memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Meleong, 2007:6)

dalam (Nugrahani, 2014). Sedangkan Menurut (Sugiyono, 2010:9 dalam Hikmah,

2015). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk

mengembangkan dan memvalidasi produk atau bahan yang diteliti dalam

pembelajaran pendidikan.
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Adapun jenis pendekatan yang digunakan peneliti adalah jenis deskriptif

kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang di peroleh di

lapangan secara langsung dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, dokumentasi

serta di susun dalam kalimat misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan

informan. Dalam penelitian ini juga melibatkan partisipan untuk membantu

peneliti dalam mengambil data dan sebagai informan. Partisipan adalah orang-

orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat,

pemikiran, dan persepsinya. Sukmadinata, (2006:94) dalam (suyatno, 2013).

Jenis deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti pada penelitian ini di

lakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai pemberdayaan

entrepneus spirit pada masyarakat penghasil kopi di Tana Toraja Desa Randan

Batu secara mendalam dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu

dengan pendekatan deskriptif kualitatif di harapkan dapat mengungkapkan situasi

dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani kopi Tana Toraja.

3.2 Kehadiran Peneliti

Menurut Miles dan Huberman (suyatno, 2013) kehadiran penulis

dalam penelitian adalah sesuatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai

instrument penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan dari hadirnya

peneliti adalah subyek lebih terbuka, dapat melihat secara langsung kejadian di

lapangan, subjek lebih tanggap terhadap kehadiran peneliti, peneliti dapat

menyesuaikan diri dengan setting penelitian, Keputusan dapat diambil dengan
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cara cepat dan terarah, dapat memperoleh data secara akurat dari informan tanpa

ada kepalsuan data.

Menurut Sugiyono 2011: 306 dalam (suyatno, 2013) , Penelitian kualitatif

sebagai human instrument, yang berfungsi untuk menetapkan focus dalam

penelitian, memilih informan dalam mengolah data, menilai kualitas data,

menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Menurut

(suyatno, 2013) dalam Sugiyono, 2011: 307-308 kehadiran penelitian sebagai

instrument yang serasi untuk penelitian kualitatif itu sendiri karena mempunyai

ciri-ciri sebagai berikut: Peneliti dapat bereaksi sebagai stimulus dari lingkungan

yang harus diperkirakan berguna atau tidak bagi penelitian, Peneliti dapat

menyesuaikan diri dalam semua aspek atau keadaan serta dapat mengumpulkan

data sekaligus. Tidak ada suatu instrument yang dapat menangkap keseluruhan

situasi kecuali manusia. Situasi dapat melibatkan interaksi manusia, tidak dapat

dipahami dengan pengethuan semata, namun perlu merasakan secara langsung

dilapangan dan mengambil kesimpulan berdasarkan pengerhuan yang dimiliki

manusia.

Peneliti dapat mengambil data dalam mengambil kesimpulan yang dapat

digunakan untuk memperoleh penegasan, perubahan, dan perelakan atau

perbaikan.
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3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Pemberdayaan Entrepneur Spirit pada Masyarakat

Penghasil Kopi dilaksanakan di Desa Randan Batu Tana Toraja Sulawesi Selatan.

Alasan memilih Lokasi ini karena merupakan desa yang masih belum maju secara

ekonomi dan memiliki peluang dalam penjualan kopi, Desa Randan Batu terletak

di Makale Selatan yang mempunyai ketinggian 1.190 Diatas Permukaan Laut

(DPL). Penelitian ini di mulai pada bulan Desember sampai Bulan Februari 2019.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia dan bukan manusia

Miles dan Huberman, 1992 dalam (suyatno, 2013) . Manusia dalam penelitian ini

adalah informan yaitu petani kopi, pedagang kopi, dan orang yang bekerja di

pabrik kopi. Sedangkan bukan manusia antara lain catatan lapangan, dokumen-

dokumen, dan rekaman hasil wawancara. Penentuan informan dalam penelitian ini

dilakukan dengan teknik sampling purposive, agar data yang diperoleh sesuai

kebutuhan dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel bukan dimaksudkan untuk

mewakili populasi melainkan berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi

serta didasarkan pada teman yang ada di lapangan. Nasution, 2006:29 dalam

(suyatno, 2013) . Pengertian sampel menurut Arikunto (2002:109, dalam

Febriani,2013) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi

yang di teliti. Sedangkan populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.

Arikunto ( 2002:108, dalam Febriani, 2013).
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Dalam melakukan wawancara peneliti melakukan penentuan waktu yang

tepat untuk melakukan wawancara yaitu pada saat melakukan pemetikan buah

kopi, pengolahan buah dan saat dilakukan penjualan kopi di pasar makale Tana

Toraja. Peneliti melakukan wawancara di waktu tersebut dengan pertimbangan

bisa sekaligus melakukan observasi dan dokumentasi langsung dilapangan.

3.4.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data yang akan dimintai informasinya

sesuai dengan masalah yang akan diteliti di mana penelitian tersebut dilakukan,

Menurut Suharsimi, (2002:107) dalam (suyatno, 2013) subjek penelitian adalah

subjek darimana data tersebut diperoleh. Dalam memperoleh data yang valid

maka perlu ditentukan subjek sebagai informan yang memiliki kompetensi yang

sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui entrepneur spirit, pelaksaan entrepneur spirit, manfaat

entrepneur spirit, dan faktor yang menghambat entrepneur spirit pada masyarakat

Petani Kopi Tana Toraja. Oleh sebab itu dalam memenuhi data tersebut di

perlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap semua hal

tersebut.

parameternya yaitu sebagai berikut: Mengetahui jumlah kopi yang di

produksi di desa tersebut.

Terlibat langsung dalam melakukan pengolahan kopi, atau mengetahui

seputar kopi di Tana Toraja. Mengetahui proses pengolahan kopi. Mengetahui

tentang pemberdayaan kopi yang ada di daerah tersebut. Sebagai petani kopi.
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Dari parameter tersebut, subjek penelitian yang dianggap dapat memenuhi

karakteristik tersebut yaitu: Petani kopi Petani yang dimaksud adalah para

masyarakat yang mempunyai kopi di desa tersebut dan mengetahui tentang

pengolahan kopi, Pengurus kopi atau tengkulak kopi, Pengurus kopi yang

dimaksud adalah para pengepul yang melanjutkan pengolahan kopi menjadi kopi

siap dikonsumsi. Pabrik kopi Para pengemas kopi yang sudah memiliki nama

besar di Desa Randan Batu.

3.4.2 Penjaringan Data

Penjaringan data menurut Sugiyono 2009:91 dalam (Ariyani, 2013)

sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Pengambilan sampel ini dilakukan jika penelitian terdapat jumlah

populasi yang besar dan memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian.

Adapun kriteria yang harus dimiliki yaitu: harus benar-benar representatif,

sehingga data yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

Pada penelitian ini peneliti akan memilih tiga narasumber dengan

karakteristik masyarakat Sulawesi selatan yang tau tentang kopi dan memiliki

usaha kopi baik dalam skala produksi maupun petani kopi. Narasumber yang akan

ditinjau pada penelitian memilih tiga narasumber yaitu:

Narasumber A: petani kopi didesa Randan Batu Tana Toraja.

Narasumber B: pengepul kopi setengah jadi

Narasumber C: pemilik kopi bubuk jadi atau pabrik kopi yang sudah terkenal.
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3.4.2. Pengumpulan Data

Burhan Bungin 202:42, dalam (suyatno, 2013) menjelaskan metode

pengumpulan data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan

dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi

yang valid dan reliable.

Suharsimi Arikunto 2002: 136 dalam (suyatno, 2013) mengatakan bahwa

metode penelitian adalah berbagai cara yang dapat digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data penelitiannya. Cara yang dimaksud adalah wawancara dan

studi dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode:

Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan melakukan prosetanya jawab

secara lisan dengan berhadapan muka, dan dengan arah dan tujuan yang sudah

yang sudah ditetapkan. Anas Sudijono 1996:82 dalam (suyatno, 2013) .

Mengatakan ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara

diantaranya pewancara atau peneliti ketika wawancara dapat melakukan kontak

mata secara langsung sehingga dapat melihat ekspresi dari informan dan dapat

menilainya, data yang diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa

mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa

diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.Wawancara yang dilakukan adalah

wawancara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan

pedoman yang telah dibuat sebelumnya.
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Menurut Danim 2002:139 dalam (suyatno, 2013) mengatakan bahwa ada

tiga langkah dalam melakukan wawancara antara lain: Pembukaan, yaitu peneliti

memberikan penjelasan mengenai apa yang akan dilakukan, tujuan wawancara,

waktu yang akan dipakai, dan jumlah pertanyaan yang akan ditanyakan.

Pelaksanaan, yaitu peneliti mulai memasuki inti dari wawancara yang dilakukan

dan sifat kondusif tetap dilakukan serta suasana harus informal. Penutup, yaitu

pengakhiran dari peneliti dengan mengucapkan kata terima kasih atas waktu dan

kesempatan yang telah di luangkan oleh informan.

Metode dokumentasi Suharsimi Arikunto (2002:206) dalam (suyatno,

2013) metode dokumentasi adalah data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya. Hadari

Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara

pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan

termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah

yang sedang di selidiki. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari kegiatan

yang berlangsung di Desa randan Batu Tana Toraja yaitu ketika sedang

melakukan proses pemetikan kopi, pengolahan kopi, dan saat melakukan

penjualan kopi di pasar.
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3.5 Analisis Data

Penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh menggunakan

teknik pengumpulan data bermacam-macam (triangulasi), dengan lebih banyak

menyajikan data yang bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk

deskriptif.

Triangulasi menurut Moleong 1999:178 dalam (suyatno, 2013) adalah

suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang didapat dari luar data yang

diperlukan untuk pengecekan atau sebagai pembanding data lain. Bogdan dan

Taylor (1975) dalam (suyatno, 2013) mengatakan bahwa analisis data sebagai

proses usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide yang diperoleh

dari data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide, dan

seterusnya.

Menurut Miles Dan Huberman dalam (suyatno, 2013) mengemukakan

bahwa aktivitas analisis data dapat di lakukan seacara interaktif dan berlangsung

secara terus-menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam

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

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

Menurut Moleong (1999) dalam (suyatno, 2013) menyarankan bahwa

selama pengumpulan data di harapakan agar: 1) mempersempit studi, 2)

mengembangkan pertanyaan analitik, 3) membuat komentar pengamat mengenai

gagasan yang muncul, 4) mulai mengkaji bahan pustaka yang terkait dengan

penelitian di lapangan.
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Berdasarkan keterangan diatas maka setiap tahap dalam proses tersebut

dilakukan untuk keabsahan data dengan menelaah seluruh data dari berbagai

sumber yang telah didapat dari lapangan, dan dokumen pribadi, dokumen resmi,

gambar, foto, dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan

studi dokumentasi.

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam melakukan pengecekan keabsahan data hasil temuan diperlukan

teknik pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut

Moleong (1999:174) dalam (suyatno, 2013) mengemukakan bahwa ada empat

kriteria dalam pengecekan keabsahan temuan antara lain:

A. Derajat kepercayaan (credibility)

Derajat kepercayaan (credibility) digunakan untuk menggantikan validasi

data internal dan nonkualitatif. Adapun fungsi dari derajat keprcayaan adalah:

pertama penemuannya dapat dicapai, kedua menunjukkan kepercayaan dari hasil-

hasil penemuan dengan menemukan fakta yang sedang di teliti, kriteria derajat

kepercayaan dapat diperiksa dengan teknik:

1. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran data dan untuk

membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, dengan berbagai

macam penelitian lapangan, waktu yang berlainan dan metode yang berlainan.

Adapun tiga kriteria yang digunakan dalam triangulasi antara lain menggunakan

teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber data, metode dan
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teori. Dengan demikian maka peneliti dapat melakukan keabsahan data dengan

cara:

a. Mengajukan variasi pertanyaan.

b. Membandingkan data pengamatan dengan observasi.

c. Mengeceknya dengan berbagai macam sumber.

d. Dapat memanfaatkan berbagai macam pengecekan dengan data

yang dilakukan.

Dari hasil triangulasi tersebut dapat dibuktikan apakah data yang diperoleh

konsisten, tidak konsisten atau berlawanan. Dan lebih menjelaskan gambaran

yang memadai mengenai gejala yang diteliti.

2. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial cara untuk mengumpulkan bahan-bahan atau

catatan-catatan, atau rekaman saat wawancara di lapangan sewaktu melakukan

penelitian.

B. Keteralihan (transferability)

Keteralihan sebagai persoalan empiris yang bergantung pada

pengamatan antara pengirim dan peneriman. Untuk melakukan keteralihan

peneliti perlu melakukan pengumpulan data dalam konteks yang sama.

C. Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan dilakukan untuk pemeriksaan dalam proses penelitian

untuk memastikan apakah penelitian itu, benar atau salah selalu mendiskusikan

dengan pembimbing secara bertahap mengenai data-data yang didapat dilapangan

mulai dari proses penelitian. Dalam penelitian ini peralihan yang digunakan
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adalah mengumpulkan data kejadian yang terjadi di lapangan empiris yang sama

dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

D. Kepastian (confirmability)

Dalam penelitian ini uji kepastian sama dengan uji ketergantungan dimana

peneliti melakukan uji kepastian dengan melakukan pengumpulan data di

lapangan. Kepastian yang dimaksud berasal dari obyektivitas sehingga disepakati

penelitian tidak lagi subyektif tapi obyektif.

3.8 Tahapan Penelitian

Penelitian kualitatif menurut Moloeng 1999:149 dalam (suyatno,

2013) ada empat tahapan penelitian antara lain: (1) Tahap sebelum kelapangan, (2)

Tahap kelapangan, (3) Tahap analisis data, (4) dan tahap menulis menulis laporan.

Berikut penjelasan mengenai tahapan penelitian:

3.8.1 Tahapan sebelum kelapangan

Tahapan sebelum kelapangan adalah kegiatan untuk menyiapkan kebutuhan

sebelum kelapangan seperti menyiapkan pertanyaan, peralatan wawancara seperti

kamera dan bolpoin untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting, selain itu juga

perlu melakukan proposal ijin melakukan penelitian dilokasi yang akan dituju.

Peneliti ingin mengetahui masalah pemberdayaan entrepneur spirit pada

masyarakat penghasil kopi di desa Randan Batu Tana Toraja, maka sebelum

melakukan proses penelitan peneliti melakuan observasi lapangan terlebih dahulu.
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3.8.2 Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan peneliti akan berfokus pada proses

pencarian data dan mengumpulkan data-data di lapangan melalui pengamatan,

wawancara dan pengkajian dokumen. Ditahap lapangan peneliti mulai melakukan

pekerjaan dengan melakukan wawancara, observasi, pengamatan, dokumentasi

dan triangulasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti akan

mewawancarai tiga informan yaitu petani kopi, pedagang kopi, dan penjual kopi

bubuk yang sudah jadi di pasar. Setelah melakukan wawancara maka peneliti

mulai membandingkan hasil wawancara dengan hasill observasi dan

mendiskripsikan data yang didapat di lapangan berdasarkan hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi dengan melakuan sistem triangulasi.

3.8.4 Tahap pelaporan hasil lapangan

Pada tahap ini peneliti akan melakukan penulisan hasil dari lapangan

dengan melakukan penyajian data dalam bentuk gambar, tinjauan pustaka, draf

dan hasil penelitian. Hasil penelitian berupa: latar belakang, tinjauan pustaka,

metode penelitan, penyajian atau pemaparan data, temuan dan pembahasan serta

penarikan kesimpulan yang ditulis secara naratif.
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