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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan pada bulan Juli 2015 sampai
dengan bulan Juni 2016 yang telah diawali dengan penelitian pendahuluan sejak
bulan Maret 2015. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi. Penetapan lokasi penelitian tersebut ditentukan secara sengaja
(purposive) dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:
1.

Berdasarkan Tabel 1.2 sebelumnya diketahui bahwa jenis usaha perdagangan
merupakan usaha yang paling banyak mendapatkan penyaluran pemanfaatan
dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
dibandingkan beberapa sektor lainnya.

2.

Pada Tabel 1.3 sebelumnya diketahui juga bahwa pedagang eceran bertoko di
Kabupaten Merangin merupakan jenis usaha yang mendominasi dari jenis
usaha perdagangan.

3.

Kabupaten Merangin merupakan kabupaten terbesar kedua yang menerima
pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Provinsi Jambi yaitu
sebanyak 1,6 milyar rupiah seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 sebelumnya
sehingga sangat potensial dalam pengembangan program pembiayaan modal
kerja bagi usaha tani dan usaha industri kecil khususnya usaha mikro.

4.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Merangin Dalam Angka Tahun 2012
yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin
Tahun 2012 pada tabel Distribusi Persentase Produk Domestik Regional
Bruto atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha diketahui bahwa
perdagangan besar dan eceran menempati urutan kedua yang memberikan
kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebesar
13,12 % setelah tanaman perkebunan sebesar 19,29 % dan diikuti oleh
tanaman bahan makanan sebesar 12,63 %.
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B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati (Moleong, 2012). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu
secara holistic (utuh), tanpa mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam
variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu
keutuhan. Data kuantitatif digunakan untuk memperkuat dan mengecek data hasil
wawancara dengan cara menggabungkan teknik pengumpulan data bukan pada
metode penelitiannya (Sugiyono, 2011).
Menurut Yin (2002) studi kasus yaitu strategi penelitian untuk menjawab
pertanyaan yang berkaitan dengan “bagaimana dan mengapa” pada peristiwa
kontemporer masa kini di dalam konteks kehidupan nyata yang hanya memiliki
sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diteliti. Kemudian
menurut Purwanto (2010) penelitian kasus adalah penelitian yang menganalisa
secara hati-hati kasus yang terbatas. Penelitian studi kasus sering dihubungkan
dengan penelitian kualitatif, keduanya memiliki beberapa kesamaan antara lain
adalah meneliti masalah secara mendalam, masalah harus istimewa, memahami
kehidupan secara lengkap, dan mementingkan situasi alami.
Studi kasus dalam penelitian ini merupakan studi kasus terpancang
(embedded study research) yaitu penelitian studi kasus yang sudah menentukan
fokus penelitian berupa variabel utama yang dikaji berdasarkan pada tujuan dan
minat sebelum peneliti turun ke lapangan (Sulaeman, 2012). Pilihan metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus memungkinkan untuk mengetahui secara
mendalam tentang pemberdayaan pedagang eceran bertoko oleh Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi melalui pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Selain itu pertanyaan penelitian
berkenaan dengan “bagaimana” dan fokus penelitian terletak pada fenomena
kontemporer dan kontek pemberdayaan pedagang eceran bertoko oleh Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi melalui pemanfaatan dana bergulir program
KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
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C. Subyek Penelitian
Basrowi dan Suwandi (2008) megemukakan bahwa subyek penelitian
adalah sumber informasi. Kemudian subyek penelitian merupakan orang yang
paham betul mengenai apa yang diteliti lebih tegasnya lagi bahwa subyek
penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang
situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2012). Dalam penelitian ini subyek
penelitian diambil secara sengaja (purposive) yang disebut informan kunci (key
informan). Informan kunci tersebut harus memiliki pengetahuan yang mampu
menjelaskan keadaan tentang objek penelitian yang sebenarnya pada waktu
peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan baik itu melalui wawancara
mendalam, dokumentasi, Focus Group Discussion (FGD) maupun observasi.
Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Perekonomian dan
SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin selaku koordinator dalam
pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi. Untuk memilih informan lainnya maka peneliti menggunakan
snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada
awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang
lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber
data (Sugiyono, 2011). Informan lainnya yaitu tim pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin dari Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi.
Patton (2009) menyampaikan bahwa maximum variation sampling yang
merupakan strategi purposive sampling di mana sampel kasus atau individu yang
berbeda pada beberapa karakteristik atau sifat misalnya kelompok usia yang
berbeda. Prosedur dalam penentuan sampel tersebut diawali dengan perlunya
mengidentifikasi karakteristik untuk selanjutnya menemukan situs atau individu
yang menampilkan berbagai dimensi dari karakteristik tersebut. Dalam penelitian
ini terdapat 8 variasi subyek penelitian yang berbeda dari 76 subyek penelitian
pada beberapa karakteristik pedagang eceran bertoko yaitu dagang manisan,
dagang pakaian, warung makan, bengkel motor, fotocoy & ATK, dagang alat
pertanian, konter HP dan dagang gas elpiji seperti yang disajikan pada Tabel 3.2
berikut ini:
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Tabel 3.1 Daftar Jumlah Subyek Penelitian Menurut Variasi Usaha
Perdagangan Eceran Bertoko
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Jenis Usaha
Jumlah
Dagang Manisan
39
Dagang Pakaian
10
Warung Makan
7
Bengkel Motor
6
Fotocopy & ATK
5
Dagang Alat Pertanian
4
Konter HP
3
Dagang Gas Elpiji
2
Jumlah
76
Sumber: Bank Jambi, Februari 2013, data diolah.

Persentase (%)
51,32
13,17
9,21
7,89
6,58
5,26
3,95
2,63
100,00

D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dari
subyek penelitian dan atau informan menggunakan teknik wawancara
mendalam untuk mendapatkan data tentang pemberdayaan pedagang
eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dan
penelahaan studi-studi dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder
tersebut terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh dari
instansi pemerintah maupun instansi swasta yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti seperti Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin
melalui Bagian Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Merangin, Bank Jambi Cabang Bangko, Badan
Pusat Statistik Kabupaten Merangin serta instansi terkait lainnya.
2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pelaksana KUPEM Kabupaten
Merangin (Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi), pedagang
eceran bertoko, data statistik Kabupan Merangin dalam angka tahun 2014,
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laporan penyaluran dana KUPEM dari Bank Jambi, arsip regulasi berkaitan
dengan pelaksanaan KUPEM di Kabupaten Merangin dan dokumentasi
pelaksanaan KUPEM di Kabupaten Merangin.
Tabel 3.2 Data, Sifat Data dan Sumber Data
No

Data yang diperlukan
Primer
X

Sifat Data
Sekunder Kuantitatif
X
X

Sumber Data
Kualitatif
X

1.

Kebijakan pemerintah
daerah Prov. Jambi dan
Kab. Merangin

2.

Kebijakan Bank Jambi

X

X

X

X

3.

Kondisi pedagang eceran
bertoko

X

X

X

X

4.

Faktor penghambat dan
pendukung pemberdayaan
pedagang eceran bertoko
Pemahaman makna dari
Social Responsibility (SR)

X

X

X

X

X

X

6.

Pemahaman makna dari
Kemitraan (Partnerships)

X

X

X

7.

Lingkup kegiatan
pemberdayaan

X

X

X

8.

X

X

X

9.

Tahapan kegiatan
pemberdayaan
Sistem Pemberdayaan

X

X

X

10.

Penerima manfaat

X

X

X

11.

Hasil kegiatan
pemberdayaan

X

X

X

5.

Pelaksana
KUPEM dari
Pemerintah
Kab. Merangin
Pelaksana
KUPEM dari
Bank Jambi
Pedagang,
Bappeda, BPS
Kab. Merangin
Tim pelaksana
KUPEM,
Pedagang
Pelaksana
KUPEM dari
Pemerintah
Kab. Merangin
dan
Bank
Jambi
Pelaksana
KUPEM dari
Pemerintah
Kab. Merangin
dan
Bank
Jambi
Tim pelaksana
KUPEM,
Pedagang
Tim pelaksana
KUPEM
Tim pelaksana
KUPEM
Tim KUPEM,
Pedagang,
Konsumen,
Distributor
Pedagang
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
melalui teknik wawancara mendalam, dokumentasi, observasi dan Focus Group
Discussion (FGD). Bogdan dan Biklen (1982) mengemukakan bahwa teknik
pengumpulan data tersebut merupakan teknik pengumpulan data yang khas untuk
penelitian kualitatif.
1. Teknik Wawancara Mendalam
Teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini dengan menggunakan
pendekatan panduan wawancara. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh
sesungguhnya sesuai dengan suasana yang dialami dan berjalan tidak kaku
sehingga dapat diperoleh data yang terarah atau terfokus pada permasalahan
penelitian. Adapun data yang digali melalui teknik ini meliputi kebijakan
pemerintah daerah dan Bank Jambi, kondisi internal pedagang eceran bertoko,
faktor penghambat dan faktor pendukung pemberdayaan pedagang eceran
bertoko, lingkup kegiatan pemberdayaan, tahapan kegiatan pemberdayaan, sistem
pemberdayaan, penerima manfaat dan hasil pemberdayaan pedagang eceran
bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM.
Teknik ini di dukung dengan penyebaran kuesioer kepada pedagang
eceran bertoko penerima manfaat dana bergulir program KUPEM guna
mendukung hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Kuesioner
dibuat dengan daftar pertanyaan secara berstruktur dalam bentuk pertanyaan
pilihan berganda (multiple choice questions). Wawancara tersebut dilakukan
dengan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin,
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin, Pemerintah
Kecamatan, Bank Jambi Cabang Bangko dan pedagang eceran bertoko penerima
manfaat dana bergulir program KUPEM.
2. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk
catatan atau tulisan sehingga teknik ini juga digunakan sebagai alat pengumpul
data pelengkap yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, wawancara maupun
FGD. Creswell (2012) mengemukakan bahwa selama proses penelitian, peneliti
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juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, dokumen ini bisa berupa
dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat
(seperti buku harian, diary, surat, e-mail). Dokumen yang diperlukan dalam
penelitian ini diantaranya Peraturan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002
tentang Petunjuk Penyelenggaraan KUPEM Provinsi Jambi, peraturan daerah
tentang APBD Kabupaten Merangin, Surat Keputusan Bupati Merangin tentang
tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin, laporan penyaluran dan realisasi
pengembalian kredit pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten
Merangin serta Merangin Dalam Angka (MDA) tahun 2014.
3. Teknik Observasi
Teknik observasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah observasi biasa,
terbuka dan berperan serta pasif. Observasi biasa artinya peneliti tidak melibatkan
hubungan emosi dengan sasaran yang diteliti dan juga tidak mengendalikan
sasaran penelitian (Rohadi, 2011). Terbuka artinya kehadiran peneliti di lokasi
penelitian diketahui oleh para pelaku yang diamati (Yin, 2002). Berperan pasif
artinya kehadiran peneliti diketahui oleh yang diamati, peneliti bersifat pasif dan
tidak memainkan peran dalam situasi yang diamati (Spradley, 1980). Observasi
dilakukan dengan cara mengamati kegiatan pedagang eceran bertoko dan proses
pendampingan melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM.
4. Teknik Focus Group Discussion (FGD)
Penelitian ini juga menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD)
yang merupakan teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada
penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut
pemahaman sebuah kelompok (Sutopo, 2002). FGD merupakan diskusi sebuah
kelompok kecil terdiri dari 5 orang dipimpin oleh moderator (peneliti) dan
pencatat hasil diskusi selama sesi berjalan (Krueger, 1994). Teknik ini digunakan
untuk mengungkapkan pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi
yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk
menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah
yang sedang diteliti.
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Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan
FGD yaitu jumlah peserta FGD berkisar antara 5 – 10 orang, peserta FGD harus
terfokus, perlunya dinamika dan salah satu tujuan FGD adalah sebagai verifikasi
data (Stewart dan Shamdasani, 1990). FGD yang dilakukan dalam penelitian ini
dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari Tim Pelaksana KUPEM
Kabupaten Merangin terkait dengan penyusunan rumusan model pemberdayaan
pedagang eceran bertoko dalam pemanfaatan program dana bergulir melalui
sinergi tanggung jawab sosial perbankan lokal dan pemerintah daerah di
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. FGD telah dilakukan pada tanggal 25 April
2016 di ruangan kerja Sekretaris Kecamatan Bangko. Peserta FGD dalam diskusi
tersebut adalah Tim Pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin yang berjumlah 7
orang terdiri dari Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten
Merangin 2 orang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Merangin 1 orang, Pemerintah Kecamatan Bangko 2 orang, Bank Jambi Cabang
Bangko 1 orang dan penulis sebagai moderator.
F. Teknik Validasi Data
Mardikanto (2010 b) mengemukakan bahwa banyak hasil penelitian
kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal yaitu subjektivitas peneliti
merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat yang diandalkan
adalah wawancara dan observasi langsung mengandung banyak kelemahan ketika
dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol dan sumber data kualitatif
kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Karena itu,
diperlukan upaya memeriksa validitas data dengan memanfaatkan hal lain di luar
data untuk keperluan pengecekan atau pembanding (Salim, 2006). Untuk
keabsahan data studi kasus ada tiga prinsip pengumpulan data yang dilakukan
yaitu menggunakan multi sumber data (informan, tempat dan peristiwa),
menciptakan data dasar studi kasus (dimensi penelitian atau variabel) dan
memelihara rangkaian bukti atau keterkaitan antar data (Yin, 2002).
Sutopo (2002) bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara
yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas (kesahihan) data penelitian.
Penelitian ini menggunakan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan
teknik triangulasi. Dikutip dari Patton (dalam Sutopo, 2002) bahwa terdapat
empat macam teknik triangulasi yaitu :
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1. Triangulasi sumber data
Triangulasi ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan atas
konsistensi jawaban informan yaitu kesesuaian jawaban diantara informan kunci
(Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin) dan
informan lainnya (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Merangin, Pemerintah Kecamatan dan Bank Jambi Cabang Bangko), kesesuaian
jawaban diantara informan pedagang eceran bertoko dan kesesuaian jawaban
diantara informan kunci dengan jawaban informan pedagang eceran bertoko.
2. Triangulasi peneliti
Triangulasi dilakukan dengan cara peneliti tidak mudah puas mendapatkan
jawaban dari informan kunci, informan lainnya dan informan pedagang eceran
bertoko sehingga berusaha mencari jawaban secara mendalam.
3. Triangulasi metode
Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek
balik derajat kepercayaan suatu data dengan menggunakan berbagai alat
pegumpulan data dari observasi, waancara mendalam, dokumentasi dan FGD.
Data yang dikumpulkan melalui wawancara dicocokkan dengan data yang
diperoleh melalui observasi dan membandingkan hasil wawancara dengan
dokumen dan arsip yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh menjadi
valid ketika metode yang digunakan berbeda tetapi jawabannya tetap sama.
4. Triangulasi teoritis
Triangulasi ini dilakukan dengan cara melakukam konfirmasi antara
informasi yang diperoleh dari informan dengan teori yang sudah tersedia.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif
yaitu pelaksanaan analisis data yang terdiri dari komponen reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi secara interaktif dan saling
berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data (Miles dan Huberman, 1992)
dengan langkah-langkah analisis data yang ditempuh sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan
yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi,
dirangkum dan dipilah-pilah hal yang pokok, kemudian difokuskan untuk dipilih
yang terpenting dan selanjutnya dicari tema atau polanya (melalui proses
penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Data yang terkumpul tersebut
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mengenai kondisi pedagang eceran bertoko, faktor penghambat dan faktor
pendukung pemberdayaan pedagang eceran bertoko, kebijakan Pemerintah
Kabupaten Merangin dan Bank Jambi, konsep tanggung jawab sosial dan konsep
kemitraan yang digunakan dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui
pemanfaatan dana bergulir, lingkup kegiatan pemberdayaan, tahapan kegiatan
pemberdayaan, sistem pemberdayaan, penerima manfaat dan keberdayaan
pedagang eceran bertoko. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses
penelitian berlangsung sejak pengumpulan data hingga pengumpulan laporan.
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, data yang tidak diperlukan disortir dan mengorganisasi data dengan
cara sedemikian rupa sehingga mempermudah perumusan kesimpulan penelitian.
2. Penyajian data
Penyajian data dimaksudkan supaya mempermudah peneliti untuk melihat
gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.
Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi kalimat yang disusun
secara logis dan sistematis mengacu pada rumusan masalah sehingga penelitian
ini dapat dipahami secara jelas. Data yang diperoleh selanjutnya dipilah-pilah dan
diposisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan
kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang
dihadapi termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh waktu data direduksi.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Pada penelitian kualitatif verifikasi dilakukan secara terus menerus
sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan
selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari
makna dari data yang kumpulkan yaitu mencari pola, tema, hubungan, persamaan,
proporsi dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat
tentatif. Dalam tahap untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang
telah direduksi dan disajikan, selanjutnya menuju kesimpulan akhir diharapkan
mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Sebelum penarikan kesimpulan
akhir maka perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir
ulang selama penulisan, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, peninjauan
kembali dan tukar pikiran antar sejawat untuk mengembangkan kesepakatan
intersubyektif dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan
dalam seperangkat data yang lain (Sitorus, 1998).

