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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang sistematik 

dalam melakukan penelitian/riset yang meliputi kegiatan pengumpulan data, 

pengolahan data, penyajian dan analisa data untuk memecahkan masalah atau 

menguji sebuah hipotesis. 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi  Kecamatan Poncokusumo di Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. Adapun pemilihan lokasi ini dilatar belakangi oleh kondisi 

Kecamatan Poncokusumo yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, 

khususnya produk tanaman pangan, holtikultura dan buah. Dengan peluang 

yang sangat besar untuk berkembang sebagai kawasan agropolitan tersebut 

maka Kecamatan Poncokusumo ditetapkan sebagai kawasan agropolitan di 

Kabupaten Malang. 

Wilayah Kecamatan Poncokusumo memiliki batas-batas administratif 

sebagai berikut: 

− Sebelah utara : Kecamatan Tumpang. 

− Sebelah selatan : Kecamatan Wajak dan Kecamatan Ampelgading 

− Sebelah timur : Kabupaten Lumajang 

− Sebelah barat : Kecamatan Tajinan. 
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Gambar 3.1 Peta Orientasi Wilayah Studi 
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3.2 Ruang Lingkup 

Penelitian mengenai konsep pengembangan kawasan agropolitan ini 

mencakup beberapa lingkup kegiatan, salah satunya adalah identifikasi faktor 

pendukung dan penghambat pengembangan kawasan agropolitan pada  

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dalam hal ini penelitian 

difokuskan pada beberapa komponen, yaitu sumber daya manusia, permodalan, 

jaringan (network), pasar dan teknologi. Selanjutnya penelitian ini juga diarahkan 

untuk merumuskan program dan kegiatan dalam pengembangan kawasan 

agropolitan Kecamatan Poncokusumo, sekaligus juga sebagai hasil akhir dari 

penelitian ini.  

 
3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a) Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian dan penulis bertindak sebagai pengumpul data. 

b) Data sekunder adalah data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh 

pihak lain dan penulis bertindak sebagai pemakai data. Data sekunder 

umumnya berbentuk arsip, laporan tertulis (dokumentasi) ataupun hasil 

publikasi. 

Untuk pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik yakni suvey primer, yang terdiri atas wawancara dan observasi, serta 

survey sekunder. Berikut penjelasan masing-masing teknik pengumpulan data 

tersebut. 

− Wawancara, yaitu cara memperoleh data dan informasi dari sumber data  

melalui kegiatan tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung dengan 

responden.  Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data primer yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 
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− Observasi yaitu pengamatan langsung secara visual di lapangan untuk 

memperoleh data-data yang tidak diperoleh dari survey sekunder serta untuk 

menyelaraskan informasi dari data sekunder dengan kondisi nyata di 

lapangan. 

− Survey sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi 

literatur serta pengumpulan beberapa hasil publikasi yang diterbitkan oleh 

instansi yang terkait langsung dengan penelitian. 

 
3.4 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mengacu pada 

pendekatan tersebut, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong, 1990:3). Pendekatan kualitatif difokuskan untuk mengidentifikasi 

berbagai faktor pendukung dan penghambat pengembangan kawasan 

agropolitan pada  Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, serta untuk 

merumuskan program dan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan pada 

desa tersebut. 

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan responden 

sebagai sumber data (informin). Adapun yang pihak menjadi sumber data 

tersebut diantaranya adalah petani di kawasan agropolitan Poncokusumo, pihak 

Pemerintah Kecamatan Poncokusumo dan Bappekab Malang. Dalam hal ini 

keterangan atau informasi yang disampaikan oleh sumber data (informin) digali 

sedemikian rupa agar selanjutnya dapat dibangun paradigma penelitian sesuai 

dengan perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. 

 

 



49 
 

3.5 Metode Penelitian 

Secara umum berbagai data dalam penelitian ini dianalisis melalui 

metode deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menjabarkan  dan 

menjelaskan fakta, informasi dan keadaan obyek studi melalui uraian-uraian 

tertentu serta mengembangkan lebih lanjut melalui pernyataan-pernyataan yang 

sistematis. Analisis desktiptif dalam penelitian ini utamanya digunakan untuk 

menggambarkan berbagai faktor pendukung dan penghambat pengembangan 

kawasan agropolitan Kecamatan Poncokusumo. Dalam hal ini penjabaran 

berbagai faktor tesebut dilakukan melalui beberapa komponen yaitu sumber daya 

manusia, permodalan, jaringan (network), pasar, dan teknologi. 

 
3.6 Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan pelaksanaan yang 

dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Tahap persiapan 

Dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain : 

a) Penentuan tema dan lokasi penelitian. 

b) Penyusunan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang hendak 

dicapai. 

c) Penyusunan dan penelusuran teori yang berkaitan dengan tema 

penelitian 

d) Penyusunan metodologi penelitian yang meliputi penentuan variabel 

penelitian, kebutuhan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 
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2) Tahap survey 

Kegiatan survey dilakukan untuk memperoleh data penelitian melalui 

berbagai teknik survey (pengumpulan data) seperti survey primer (observasi 

dan wawancara) dan survey sekunder. 

3) Tahap kompilasi data 

Setelah memperoleh data yang diperlukan maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan kompilasi data. Kompilasi data dilakukan secara sistematis dan 

teratur berdasarkan lingkup analisis yang akan digunakan. 

4) Tahap analisis 

Kegiatan analisis merupakan tahap tindak lanjut dari hasil pengumpulan data 

yang sebelumnya telah dikompilasikan untuk memperoleh hasil keluaran 

penelitian yang diharapkan. Dalam tahap analisis diterapkan beberapa teknik 

analisis yang telah ditetapkan dalam tahap proses persiapan penelitian.  

5) Tahap penutup 

Tahap penutup merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan. Pada 

tahap penutup juga dijelaskan secara singkat berbagai hasil pembahasan 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sehingga tujuan 

dilakukannya penelitian pun tercapai. 

 


