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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang menggambarkan secara 

sistematik suatu peristiwa atau masalah menjadi topik kajian secara sistematik dan 

mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut sebab-akibat 

dan penyusunan data. Pada metode ini juga, data dapat berupa gejala yang 

dikategorikan bentuk lain seperti foto, dokumen, dan catatan lapangan (Field Note) 

pada saat penelitian dilakukan. 

Peneliti memusatkan perhatian dan mengamati Peranan USAID dalam 

meningkatkan sektor pertanian di Jawa Barat melalui program Agribusiness Market 

and Support Activity (AMARTA) melalui pemaparan secara logis dan menjelaskan 

peranan USAID berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, BPTP 

Jawa Barat, dan juga data yang dikeluarkan oleh United States Agency for International 

Development (USAID) mengenai upaya dalam meningkatan sektor pertanian di Jawa 

Barat. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Didalam pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka 

pembahasan laporan penelitian ini, maka peneliti memilih teknik penulisan melalui 

studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dengan cara 

memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka 
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yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori 

maupun bersifat empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, 

yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, 

laporan-laporan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang dianggap relevan dengan 

kajian penelitian yang tengah dibahas serta pemanfaatan internet untuk mendapatkan 

data tertulis yang didokumentasikan. 

3.2.1 Studi Pustaka 

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui, tulisan, artikel yang dikeluarkan 

instansi pemerintah dan USAID sendiri serta menelaah teori, opini, membaca buku dan 

jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga menggunakan layanan 

internet dengan cara mengakses alamat situs informasi online yang berkaitan dengan 

judul peneliti seperti situs resmi USAID, AMARTA/DAI, KEMENTAN, BAPPENAS, 

dan lain-lain,  begitu juga dengan situs berita seperti VOA, Kompas, Pikiran Rakyat 

dan situs berita lainnya dalam melakukan pengumpulan data terkait penelitian yang 

akan dilakukan. Selain itu juga peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu 

mencari data berupa buku, jurnal, surat kabar, annual report yang terkait dengan 

fenomena peranan USAID AMARTA dalam meningkatkan sektor Pertanian di Jawa 

Barat. 

3.2.2 Studi Lapangan 

    Dalam melakukan studi lapangan, wawancara menjadi teknik yang dipilih 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya 
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bisa secara langsung, bertatap muka dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa 

secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet 

dan sebagainya. 

3.3 Uji Keabsahan Data 

 Dalam melakukan uji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi 

data dengan cara melakukan konfirmasi data yang diperoleh dari pemerintah Indonesia 

dengan melakukan studi kelapangan ke Keduataan Besar Amerika, Kementrian 

Pertanian. 

3.4 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, sebagaimana peneliti menganalisis datadata 

yang diperoleh, baik itu melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, 

digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian. 

Dalam hal ini, bertujuan agar data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan 

masalah yang telah dibuat. Penyajian data, peneliti menyajikan data-data yang 

diperoleh dari hasil meneliti dan dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa yang 

disajikan baik itu data primer atau sekunder yang didapatkan dari pengumpulan data 

yakni pemerintah terkait. Peneliti menghubungkan teori atau konsep dengan data-data 

yang diperoleh sebagai pijakan peneliti dalam memahami dan melakukan analisa 

dalam menjawab rumusan masalah di penelitian yang akan dilakukan tersebut. 

 

 



65 
 

 
 

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di beberapa lokasi sebagai berikut: 

a. Kedutaan Besar Amerika serikat Republik Indonesia. 

Jl. Medan Merdeka Selatan No 3 – 5 Jakarta 10110, Indonesia Telepon: (62) (21) 

3435-9000 Fax: (62) (21) 386-2259 

b. Kementrian pertanian Republik Indonesia. 

Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan-Jakarta 12550, Indonesia. 

Telp: 021-7806131, 021-7804116. Fax: 021-7806305 Telp PPID : 0821-1089-7194. 

c. Kantor USAID Jakarta 

Ratu Plaza Office Tower, lt. 25, Jl. Jenderal Sudirman Kav 9, Jakarta 10270, 

Indonesia. Telp: 62 (021) 722 7998, Fax: 62 (021) 722 7978, 

 Email: usaidprioritas@prioritas.or.id. 

d. Universitas Komputer Indonesia 

Jl. Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Lebakgede, Coblong, 

Kota Bandung, Jawa Barat 40132 

e. Perpustakaan Universitas Padjadjaran (UNPAD). 

Jl. Dipatiukur no. 46, Bandung 

3.5.2 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dialakukan dalam terhitung dari bulan September  2017  sampai 

bulan Agustus 2018. Selengkapnya perincian ditungakan dalam bentuk tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian 
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1.  Pengajuan Judul             

2.  

Pembuatan Usulan 

Penelitian  

           

3.  Seminar Usulan Penelitian            

4.  Bimbingan Skripsi            

5.  

Penelitian Lapangan dan 

Pengumpulan Data 

           

6.  Analisa Data            

7.  Sidang  Skripsi            

 

  




