
 

Cucu Widaty, 2018 
PENINGKATAN SUMBER DAYA MASYARAKAT PETANI DESA MELALUI PROGRAM PONDOK PESANTREN 
PETANI NUSANTARA DI DESA PALEDAH KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam melakukan analisis terhadap peningkatan sumber daya masyarakat 

petani desa melalui Program Pondok Pesantren Petani Nusantara, maka peneliti 

harus melihat secara langsung aktivitas terhadap informan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berupa keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat 

(place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

Pada penelitian ini, peneliti juga ingin menunjukkan hubungan yang dibina antara 

pengurus Pondok Pesantren Petani Nusantara dengan masyarakat desa khususnya 

para petani, serta perubahan perilaku yang diakibatkan oleh pemberdayaan 

program tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan metode penelitian 

yang sesuai untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Untuk mengeksplorasi 

permasalahan yang diteliti secara mendalam dan alamiah maka dalam penelitian 

ini digunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat 

melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan di Pondok Pesantren Petani 

Nusantara. Sejalan dengan pendapat Moleong (2011, hlm. 6) yang 

mengemukakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara 

holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah”. Selanjutnya, Creswell (2010, hlm. 4) menunjukkan bahwa “Penelitian 

kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami 

makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari 

masalah sosial atau kemanusiaan”.  

Pendekatan kualitatif dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, melalui fakta lapangan yaitu bentuk-bentuk program sebagai upaya 

peningkatan sumber daya masyarakat petani desa, hambatam-hambatam yang 

dialami dalam pelaksaaan program, manfaat dan efektifitas program-program 

yang dilaksanakan terhadap petani sebagai anggota, serta respon pemerintah 

terhadap program tersebut. Maka penelitian kualitatif memungkinkan peneliti 
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menjadi first hand, sehingga peneliti mengenal subjek penelitian secara personal 

tanpa perantara. Pendekatan kualitatif juga menitikberatkan kepada individu dan 

perilaku yang ditampilkan oleh subyek penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Denzin dan Lincoln (2009, hlm. 6) yang menunjukkan bahwa “Penelitian 

kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat 

antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk 

penyelidikan”.  

Pemilihan pendekatan kualitatif juga disebabkan keleluasaan peneliti 

berhubungan secara langsung dengan objek penelitian sehingga peneliti dapat 

menggali lebih dalam berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan kualitatif 

juga memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan hasil temuan di lapangan 

sehingga lebih mudah untuk dipahami. pendekatan kualitatif bergantung dengan 

situasi dan kondisi di lapangan serta berhubungan langsung dengan orang-orang 

sebagai subyek serta lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pertimbangan diatas 

maka pemilihan pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk mengeksplorasi 

bagaimana peningkatan sumber daya masyarakat petani desa melalui kegiatan 

program pemberdayaan di Pondok Pesantren Petani Nusantara.  

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan 

metode deskriptif untuk menggambarkan suatu situasi khusus, setting sosial, 

gejala, fakta, dan kejadian atau hubungan yang terjalin dalam kegiatan 

pemberdayaan melalui program Pondok Pesantren Petani Nusantara. Silalahi 

(2012, hlm. 27) menunjukkan bahwa “Penelitian deskriptif menyajikan satu 

gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan.” 

Hal tersebut sependapat dengan Zuriah (2009, hlm. 47) yang menunjukkan bahwa, 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-

gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian, secara sistematis dan akurat, mengenai 

sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.” Sedangkan penelitian deskriptif menurut 

Silalahi (2012, hlm. 28) menunjukkan bahwa “Penelitian deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala 

atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam 

masyarakat”.  
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Pemilihan metode deskriptif didasarkan pada penelitian yang dilakukan 

untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dan akurat dari suatu 

keadaan sosial, gejala sosial, hubungan antara gejala yang satu dengan gejala 

lainnya dalam masyarakat. Tujuan peneliti menggunakan metode deskriptif ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui 

program Pondok Pesantren Petani Nusantara dalam meningkatkan sumber daya 

masyarakat petani. Disamping itu, alasan peneliti menggunakan metode deskriptif 

ini adalah agar peneliti memahami lebih mendalam masalah-masalah yang dialami 

petani yang terjadi saat ini. Peneliti juga memfokuskan pada solusi serta 

pemecahan rmasalah tersebut melalui suatu komunitas pemberdayaan yaitu 

program Pondok Pesantren Petani Nusantara.  

Merujuk pada penjelasan di atas, metode deskriptif ini dinilai cukup 

representatif untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan karena 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk pendekatan guna mendapatkan data 

maupun fakta di lapangan yang lebih mendalam serta spesifik. Dalam hal ini 

peneliti bermaksud mencari data dan fakta pada masyarakat desa Paledah 

khususnya keefektifan program Pondok Petani Nusantara kepada para petani.  

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian 

Dalam mendapatkan informasi mengenai peningkatan sumber daya 

masyarakat petani desa melalui program Pondok Pesantren Petani Nusantara, 

peneliti melalukan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pemilihan 

partisipan. Pengambilan partisipan sebagai sampel didasarkan pada individu dan 

kelompok yang mengerti dan paham tentang situasi dan kondisi objek penelitian. 

Pemilihan partisipan penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu teknik 

purposive sampling dengan penentuan subjek penelitian berdasarkan indikator. 

Pemilihan partisipan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa partisipan terlibat 

dan mengalami langsung program pemberdayaan tersebut, partisipan cukup 

mendukung dalam memberikan data dan informasi pemberdayaan tersebut, dan 

partisipan mempunyai kewenangan dan peran dalam program pemberdayaan 

tersebut. Maka, partisipan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

yaitu: 
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1. Informan kunci yaitu, 8 orang pengurus/tokoh program Pondok Pesantren 

Petani Nusantara dan 10 orang anggota program Pondok Pesantren Petani 

Nusantara yang berprofesi petani.   

2. Informan pendukung yaitu, 4 orang pihak pemerintah terkait yaitu 1 orang 

pemerintah Desa, 1 orang pemerintah Kecamatan, dan 2 orang pihak 

BP3K kecamatan Padaherang setempat yang dianggap cukup mendukung 

untuk fokus penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Partisipan Penelitian 

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2018 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian mengenai peningkatan sumber daya masyarakat petani desa 

melalui program Pondok Pesantren Petani Nusantara mengambil lokasi di Pondok 

Pesantren Petani Nusantara tepatnya di Desa Paledah Kecamatan Padaherang 

Kabupaten Pangandaran yang terletak di wilayah selatan provinsi Jawa Barat.  

Pemilihan tempat penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana 

pemberdayaan tersebut. Alasan peneliti memilih Pondok Pesantren Petani 

Nusantara di desa Paledah ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa 

pertimbangan yaitu: 

a. Tempat penelitian merupakan pusat pelatihan dan pemberdayaan 

masyarakat dibidang pertanian yang telah ada dari tahun 2004; 
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b. Pandangan masyarakat kepada program menjadi daya tarik untuk 

melakukan penelitian; 

c. Mayoritas petani di desa Paledah masih belum sejahtera, berdaya dan 

mandiri.  

d. Semakin berkurangnya jumlah petani di desa Paledah; 

e. Tingkat urbanisasi masyarakat yang signifikan dari tahun ke tahun; 

f. Para petani di desa Paledah masih menggunakan cara-cara lama dalam 

bertani; 

g. Masih minimnya partisipasi petani di desa Paledah dalam berbagai 

pelatihan atau penyuluhan pertanian; 

3.3 Pengumpulan Data 

Untuk mengeksplorasi data dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam peneltian kualitatif 

peneliti adalah sebagai instrumen utama (key instrument) mengharuskan peneliti 

terjun langsung ke lapangan dan menyatu dengan situasi ilmiah (natural setting). 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2011, hlm. 5) yang menunjukkan 

bahwa ‘Penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada’. Sebagaimana layaknya penelitian kualitatif yang 

mengedepankan naturalistik dalam mendapatkan data yang sifat deskriptif, maka 

penelitian ini memafaatkan teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian 

kualitatif pada umumnya, namun ada beberapa teknik yang khas.  

Adapun tahapan penelitian yang peneliti lakukan yaitu: Pertama, pra 

penelitian yang terdiri dari menentukan topik penelitian, menentukan judul 

penelitian, menentukan tempat penelitian, menentukan partisipan dalam 

penelitian, melakukan observasi awal untuk melihat gambaran awal mengenai 

kondisi dan situasi partisipan di tempat penelitian. Kedua, perizinan yang terdiri 

dari mengajukan permohonan penelitian kepada bidang akademik sekolah 

pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia untuk direkomendasikan kepada 

Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), menyerahkan surat 

rekomendasi kepada Kepala BP3, BP3 mengeluarkan surat izin penelitian kepada 

Pondok Pesantren Petani Petani Nusantara, Pemerintah desa Paledah, dan BP3K 
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Kecamatan Padaherang. Ketiga, pelaksanaan Penelitian yang terdiri dari 

menghubungi pihak terkait untuk mengkonfirmasi ulang mengenai pelaksanaan 

penelitian, membuat pedoman penelitian berupa aspek yang perlu diamati dan 

ditanyakan kepada partisipan, mengumpulkan data lapangan sesuai dengan 

pedoman penelitian yang telah disusun. Keempat, menafsirkan, pada tahap ini 

peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah didapatkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan fakta lapangan dan konsep 

serta teori yang relevan. Kelima, melaporkan, pada tahap ini peneliti melaporkan 

hasil penafsiran berdasarkan data dan fakta lapangan, serta konsep dan teori yang 

relevan.    

Adapun instrumen pengumpul data pada penelitian ini sebagai berikut: 

3.3.1 Observasi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat 

petani desa diberdayakan melalui berbagai kegiatan program di Pondok Pesantren 

Petani Nusantara sehingga peneliti perlu melakukan pengamatan secara langsung. 

Melalui observasi ini peneliti dapat mengamati secara langsung aktivitas 

keseharian pengurus dan anggota program. Aktivitas tersebut dapat terjadi pada 

saat kegiatan program maupun diluar kegiatan program.  

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi. 

Peneliti dalam melakukan observasi turut ambil bagian dalam kegiatan yang 

dilakukan di Pondok Pesantren Petani Nusantara. Peneliti berusaha mengikuti dan 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan mulai dari rapat pengurus, penyusunan 

kegiatan, persiapan kegiatan, pelaksanan kegiatan yang dilakukan setiap hari sabtu 

dan minggu serta evaluasi program. Peneliti juga mengamati dan memahami 

bagaimana kebiasaan-kebiasaan pengurus dan petani sehari-hari, bagaimana 

tindakan dan interaksi sosial yang dilakukan pengurus dengan petani, dan 

bagaimana respon petani terhadap program yang diberikan.  

Observasi partisipasi yang dilakukan oleh peneliti juga memfokuskan 

fasilitas di Pondok Pesantren Petani Nusantara yang mendukung terciptanya 

proses pemberdayaan. Luas wilayah dan tata ruang Pondok Pesantren yang 

diobservasi dapat memperlihatkan keadaan lokasi untuk mendukung data  
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penelitian yang diperoleh. Pada saat observasi berlangsung peneliti mengambil 

gambar yang sesuai dengan penelitian.   

Selain itu peneliti berusaha mengamati lingkungan fisik dan budaya 

masyarakat petani di pondok pesantren, karakteristik dan pola hidup masyarakat 

petani di pondok pesantren, suasana pondok pesantren pada saat kegiatan 

berlangsung, perilaku dan hubungan antar pengurus, perilaku dan hubungan antara 

pengurus dengan anggota,  perilaku dan hubungan antar masyarakat petani, 

tempat berkumpulnya pengurus dan petani, kondisi dalam pelaksanaan kegiatan, 

aktivitas kerjasama, solidaritas, dan ketergantungan yang dilakukan petani, 

partisipasi dan antusiasme petani, hubungan antara pemerintah dengan pengurus, 

dan hubungan antara pemerintah dengan para petani.  

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam observasi partisipasi 

menjadikan peneliti sebagai orang dalam yang dapat memberikan akses yang luar 

biasa untuk “menguak” semua hal tanpa sedikitpun halangan, karena subjek 

penelitian akan merasa kehadiran peneliti tak ubahnya sebagai bagian dari 

keluarganya, sehingga tidak ada keraguan dan hambatan bagi subjek untuk 

berperilaku alami, sebagaimana layaknya dia hidup dalam keseharian. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap kegiatan 

maupun aktivitas di Pondok Pesantren Petani Nusantara serta masyarakat petani 

sehari-hari untuk memperoleh gambaran situasi lingkungan masyarakat desa 

tersebut. 

3.3.2 Wawancara  

Wawancara digunakan dalam penelitian ini karena selain peneliti 

mengamati kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian, peneliti juga perlu 

mengeksplorasi keterangan dari objek penelitian secara langsung. Melalui 

wawancara peneliti mengungkap hal-hal yang tidak dipahami saat melakukan 

observasi. Peneliti dapat berdialog langsung dengan pengurus, anggota, dan 

pemerintah terkait mengenai pemberdayaan petani melalui program Pondok 

Pesantren Petani Nusantara secara mendalam. Sejalan dengan Moleong (2011, 

hlm. 186) menunjukkan bahwa “Wawancara adalah percakapan yang dilakukan 

oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
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pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu”.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam merujuk pada eksplorasi 

segala dan semua aspek sebuah topik secara detail. Sebuah wawancara mendalam 

membutuhkan ingatan yang selalu waspada, pemikiran logis, dan kemampuan 

komunikasi yang baik. Sebagaimana Bungin (2007, hlm. 111) menunjukkan 

bahwa “Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama”.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat perekam untuk merekam 

percakapan dengan partisipan. Alat perekam diperlukan agar peneliti tidak lupa 

atau dapat mendengarkan ulang jawaban dari partisipan. Oleh karena itu, peneliti 

harus memastikan alat perekam yang digunakan dalam kondisi yang baik. Proses 

wawancara dengan partisipan peneliti menyesuaikan dengan pedoman wawancara 

yang telah dibuat sebelumnya sehingga pembicaraan tidak keluar dari konteks 

penelitian. Peneliti juga membuat kesepakatan dengan partisipan mengenai waktu 

dan tempat pelaksanaan wawancara. Creswell (2009, hlm. 267) menunjukkan 

bahwa “Wawancara yang dilakukan memerlukan pertanyaan-pertanyaan secara 

umum tidak berstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan 

pandangan dan opini dari narasumber”. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

dalam wawancara juga harus dapat mempermudah peneliti dalam menjawab 

pertanyaan penelitian, sehingga salah satu keunggulan dari wawancara yaitu 

kejujuran informasi yang diberikan narasumber dapat terlihat dari ekspresi wajah 

dan tingkah laku selama wawancara berlangsung. 

Dalam wawancara mendalam faktor utama yang harus dipertimbangkan 

dalam pemilihan informan kunci seperti etnisitas, kelas sosial, dan umur yang 

mungkin mempengaruhi batas pada perspektif mereka. Informan yang diambil 

dalam penelitian ini wawancara diperoleh dari informan kunci. Adapun informan 

kunci yaitu: 1). Pengurus dan orang terkait di Pondok Pesantren Petani Nusantara; 
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2. Anggota program Pondok Pesantren Petani Nusantara, 3). Pemerintahan terkait 

yaitu pemerintah Desa Paledah, pemerintah Kecamatan Padaherang, dan staf Balai 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Padaherang.  

Proses wawancara dilakukan secara face to face sehingga peneliti dapat 

melihat langsung perubahan ekspresi yang ditunjukkan informan. Dalam 

pelaksanaan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, durasi dialog 

peneliti dengan informan bersifat fleksibel. Dalam proses wawancara sebagian 

besar informan memberikan informasi menggunakan bahasa daerah (bahasa 

Sunda). Peneliti berusaha semaksimal mungkin dalam menggali data 

menggunakan teknik wawancara dengan mendatangi informan di berbagai tempat 

yaitu, di sawah, di pondok, dan di rumah. Selain itu peneliti juga melakukan 

wawancara melalui alat komunikasi telephone, whatsapp, dan facebook.  

3.3.3 Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi, mendukung, dan 

menambah kepercayaan pembuktian data informasi yang didapat selain melalui 

pengamatan dan wawancara. Peneliti mengumpulkan data-data, dokumen maupun 

catatan peristiwa yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Moleong (2011, hlm. 

161) “...dokumen sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan bahkan 

meramalkan”. Selain sumber manusia (human resources) melalui observasi dan 

wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis 

yang resmi ataupun tidak resmi. Studi dokumentasi ini dijadikan metode 

pendukung yang diharapkan dapat memperkuat temuan data hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dokumen-dokumen pendukung ini 

diantaranya dokumen monografi Desa Paledah, arsip Pondok Pesantren Petani 

Nusantara, arsip BP3K berupa komoditas tani dan data petani tahun 2008-2018, 

dokumen monografi Kecamatan Padaherang, dan berita koran. Bungin (2007, 

hlm. 124) menunjukkan bahwa “Metode dokumenter adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis”.  

3.4 Analisis Data 

Setelah keseluruhan proses penelitian telah diselesaikan maka selanjutnya 

peneliti mulai melakukan pengolahan data dan analisis data. Pada analisis data 

kualitatif, peneliti membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan 

terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan atau dirangkum. Data-data 
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yang telah diperoleh dari tempat penelitian kemudian dianalisis oleh peneliti 

sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif sehingga analisis data yang dipilih melalui reduksi data, 

penyajian data, serta kesimpulan/verifikasi data. Tahapan analisis data ini dipilih 

karena lebih mudah bagi peneliti untuk melakukan analisis terhadap data-data 

yang telah diperoleh dari lapangan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat 

petani desa. Kemudahan peneliti menganalisis data lapangan dapat memudahkan 

menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan data lapangan yang diperoleh. 

Disamping itu, data lapangan juga harus dapat dipahami oleh seluruh pihak, baik 

peneliti itu sendiri maupun orang lain.  

Analisis pada pendekatan kualitatif berlangsung terus-menerus sampai 

dianggap tuntas, sehingga datanya dianggap jenuh oleh peneliti. Peneliti sebagai 

instrumen penelitian yang menentukan apakah data yang diperoleh dari lapangan 

dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan atau belum. 

Menurut Moleong (2011, hlm. 247) menunjukkan bahwa “Analisis data dimulai 

dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Moleong (2011, hlm. 248) 

menunjukkan bahwa dalam analisis data dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Sementara itu proses analisis data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data, 

verifikasi dan penarikan kesimpulan.  

Pertama, pengumpulan data yaitu nengumpulkan data melalui teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kedua, reduksi 

data yaitu memilah hasil observasi yang dianggap tidak berhubungan dengan 

penelitian, mendengarkan rekaman wawancara dan membuat transkrip wawancara 

berdasarkan rekaman, mencari dokumen-dokumen yang dapat mendukung data 

penelitian, mencari literatur yang sesuai dengan penelitian, kembali melihat hasil 

dari pengumpulan data, ketika peneliti menggangap data yang diperlukan kurang 
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maka peneliti kembali melakukan proses pengumpulan data. Ketiga, penyajian 

data yaitu mendeskripsikan gambaran berkaitan dengan penelitian dari hasil 

reduksi data, agar mudah dipahami. Keempat, kesimpulan/verifikasi data yaitu 

deskripsi dalam penyajian data kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, peneliti mengecek ulang data untuk mengantisipasi perubahan yang 

terjadi ditempat penelitian. 

Analisis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:  

3.4.1 Reduction atau reduksi data  

Hasil observasi dan wawancara tidak jarang menghasilkan data-data yang 

terlalu luas untuk penelitian atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh sebab 

itu, data-data yang telah diperoleh dari tempat penelitian sebaiknya dipilah 

terlebih dahulu untuk memudahkan peneliti dalam melihat kekurangan data yang 

diperoleh dari tempat penelitian. Reduksi data pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara memilih hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Pada 

tahap ini peneliti merangkum semua data di lapangan  dan memilih data mana saja 

yang penting yang akan digunakan untuk dijadikan bahan laporan. 

Menurut Moleong (2011, hlm. 288) “Dalam tahap reduksi data terdapat 

dua langkah yaitu (1) identifikasi satuan (unit) yang memiliki makna bila 

dikaitkan dengan fokus penelitian; (2) membuat koding yaitu membuat kode 

disetiap satuan“. Dengan kata lain, melalui teknik memilah dan memilih, peneliti 

akan lebih mengetahui data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Data yang 

telah direduksi inilah yang akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi 

data pada penelitian ini bertujuan untuk memisahkan data yang tidak berhubungan 

dengan peningkatan sumber daya masyarakat petani desa melalui program Pondok 

Pesantren Petani Nusantara.  

3.4.2 Display atau penyajian data  

Data lapangan yang telah melalui proses data kemudian disajikan dalam 

bentuk teks narasi yang menggambarkan bentuk-bentuk program dan aktivitas 

yang dilakukan pengurus dan anggota program Pondok Pesantren Petani 

Nusantara, menggambarkan hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksaaan 
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program tersebut, manfaat yang dirasakan dari program tersebut, serta 

menggambarkan peran pemerintah menanggapi program tersebut.  

Melalui teks naratif data yang disajikan dapat digambarkan secara utuh. 

Penggunaan teks naratif bertujuan untuk menggambarkan secara utuh temuan-

temuan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Penyajian data secara utuh 

dapat mempermudah pemahaman peneliti sehingga pertanyaan penelitian akan 

lebih mudah dijawab. Kesesuaian data lapangan dari hasil pengumpulan data akan 

terlihat dari proses penyajian data. Pada penyajian data juga akan terlihat 

kekurangan data lapangan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penyajian data 

merupakan analisis dalam bentuk uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya. Penyajian data berfungsi untuk memudahkan dalam memahami 

apa yang terjadi sehingga kita dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut.  

3.4.3 Conclusion atau penarikan kesimpulan  

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab masalah yang 

dirumuskan sejak awal maupun tidak, namun juga sebagai sebuah temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Data penelitian harus menjawab pertanyaan 

penelitian berhubungan dengan bentuk-bentuk program di Pondok Pesantren 

Petani Nusantara, hambatan yang dialami dalam peningkatan sumber daya 

masyarakat petani desa, manfaat yang dirasakan masyarakat petani desa, dan 

peran pemerintah terkait. Lebih lanjut Nasution (2003, hlm. 130) menunjukkan 

bahwa “Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan 

tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih grounded yang 

kemudian kesimpulan itu senantiasa diverivikasi selama penelitian berlangsung”. 

3.5 Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data ini dimaksudkan untuk menyelaraskan data 

yang telah terkumpul dalam penelitian agar benar-benar valid. Untuk menguji 

keabsahan data ada empat kriteria menurut Moleong (2007, hlm. 324) yaitu 

“Derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability)”. Dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan penelitian adalah sebagai berikut: 
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3.5.1 Member Chek 

Agar data atau informasi yang didapat sesuai dengan apa yang dimaksud 

oleh sumber data atau informan maka dilakukan member check atau verifikasi 

data kepada subjek yang diteliti. Moleong (2011, hlm. 335) menunjukkan bahwa 

“Pengecekan anggota yang terlibat sangat penting dalam pemeriksaan derajat 

kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori 

analitis, penafsiran, dan kesimpulan”. Member check ini dilakukan agar data atau 

informasi yang didapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau 

informan. Peneliti mengumpulkan para anggota yang telah ikut menjadi sumber 

data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya. Peneliti melakukan 

pengecekan berulang-ulang pada infoman yaitu pengurus program Pondok 

Pesantren Petani Nusantara, anggota program Pondok Pesantren Petani Nusantara, 

dan pemerintah terkait.  

3.5.2 Triangulasi Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan konsisten, pada penelitian 

mengenai peningkatan sumber daya masyarakat petani desa, peneliti 

menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber 

data. Teknik triangulasi digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak dapat 

diungkapkan pada satu teknik pengumpulan data. Tidak semua data lapangan 

dapat diungkapkan melalui satu teknik pengumpulan data, sehingga diperlukan 

teknik lainnya untuk melengkapi data-data lapangan yang dianggap masih kurang 

jelas. Triangulasi juga dapat mengecek kebenaran data yang telah diperoleh dari 

satu teknik pengumpulan data, melalui teknik pengumpulan data lainnya. 

Moleong (2011, hlm. 330) menunjukkan bahwa “Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Triangulasi 

ini bertujuan untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkannyadengan 

data yang diperoleh sumber lain, dilakukan untuk mempertajam data-data yang 

diperoleh dari lapangan. Triangulasi berfungsi untuk mengecek validasi data 

dengan menilai kecukupan data dari sejumlah data yang beragam. 

Dalam pengecekan kebenaran menggunakan teknik triangulasi, peneliti 

mengumpulkan data dari berbagai alat pengumpul data yang digunakan yaitu 

observasi, wawacara, dan studi dokumentasi. Kemudian peneliti mengecek, 
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membandingkan, mencocokkan dan menguji kredibilitas data dengan 

menggabungkan alat pengumpul data tersebut untuk mengetahui apakah data 

tersebut benar-benar valid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Triangulasi Sumber Data 

Sumber: Diolah oleh peneliti Tahun 2018 
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