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• Ada kegagalan memahami realitas pertanian- kata kunci pertanian adalah petani dan 
alam. Petani diajak memaksimalkan produksi- tanpa kreativitas- namun dijebak 
kekuatan global


• Riset mendorong petani terjebak pada ketahanan pangan, bukan pada kedaulatan 
pangan. Baik penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam bidang ilmu agribisnis dan 
sosial-ekonomi pertanian masih ikut arus utama paradigma positivisme.  Teori besar 
yang selalu digunakan adalah agribisnis, ketahanan pangan dan NTP/NFI. Semua 
berujung pada ekonomi. Pertanian menjadi hanya subordinat.


• Bapak guru pertanian adalah Mubyarto- menurunkan ekonomi pertanian dari 
pemikiran Hatta, yang jarang diturunkan sebagai pendekatan.

Rangkuman Sesi Sebelumnya



Berbagai Penelitian Agribisnis & 
Sosial Ekonomi Pertanian

Model ketahanan pangan rumahtangga petani padi

Model agribisnis manggis sebagai komoditi unggulan 
limapuluh kota

Strategi pengembangan kawasan wisata lembah harau 
melalui pendekatan kearifan lokal tigo tungku 
sajarangan

Penerapan sistem pertanian terpadu sapi jagung di 
kabupaten 50 kota, 

Penerapan metode SRI untuk meningkatkan 
pendapatan petani, 

Model pengembangan UMKM produk pangan lokal 
sumatera barat





Berbagai Paradigma/Pendekatan yang dapat ditempuh 
Peneliti Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian

Positivisme

Interpretivisme

Kritis

Posmodernisme

Religius

Dunia adalah hasil dari sebab-akibat yang 
dapat diukur dan dapat digeneralisasi

Dunia adalah hasil dari konstruksi subjektif 
para aktor di dalamnya 

Dunia adalah hasil dari penjajahan ideologi 
dominan

Dunia adalah kebenaran yang tidak stabil

Dunia adalah realitas yang harus 
mewujudkan kebenaran Ilahiah

Paradigma Keyakinan atas Realitas Tujuan Penelitian

Menjelaskan dan 
Memprediksi

Memahami realitas sesuai 
pemaknaan aktor

Mengubah dan 
mengemansipasi

Menggoyangkan kebenaran 
tunggal- serta 

memajemukkannya

Mengonstruksi sesuai 
wahyu Ilahi

Rumusan Masalah 
Penelitian

Apakah x berpengaruh 
pada Y?

BAGAIMANA pemahaman 
petani tentang…

BAGAIMANA konstruksi 
pertanian…

BAGAIMANA Ketahanan 
Pangan berbasis kearifan….

BAGAIMANA Konstruksi Daya 
Tahan Pangan berbasis Al 

Fatihah?

KUANTITATIF & KUALITATIF POSITIVIS

KUALITATIF



Bagaimana Peneliti Agribisnis dan Sosial 
Ekonomi Pertanian KUALITATIF berpikir?

Interpretivisme

Kritis

Posmodernisme

Religius

Dunia adalah hasil dari konstruksi subjektif para 
aktor di dalamnya 

Dunia adalah hasil dari penjajahan ideologi 
dominan

Dunia adalah kebenaran yang tidak stabil

Dunia adalah realitas yang harus mewujudkan 
kebenaran Ilahiah

Paradigma Keyakinan atas Realitas Tujuan Penelitian

Memahami realitas sesuai 
pemaknaan aktor

Mengubah dan 
mengemansipasi

Menggoyangkan kebenaran 
tunggal- serta memajemukkannya

Mengonstruksi sesuai wahyu 
Ilahi

Rumusan Masalah 
Penelitian

BAGAIMANA pemahaman 
petani tentang…

BAGAIMANA konstruksi 
pertanian…

BAGAIMANA Ketahanan 
Pangan berbasis kearifan….

BAGAIMANA Konstruksi Daya 
Tahan Pangan berbasis Al 

Fatihah?



Bagaimana Peneliti Agribisnis dan Sosial Ekonomi 
Pertanian KUALITATIF berpikir?

“Sejauh mana tradisi budaya merantau berdampak terhadap ketahanan 
pangan rumahtangga petani padi di daerah kantong perantau Sumatera Barat”.  

Secara rinci masalah tersebut dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu: 
 1) bagaimana dampak merantau etnis Minang terhadap ketahanan pangan rumah tangga petani padi 

dan 2) kebijakan apa yang dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga petani padi di  
daerah kantong perantau



Bagaimana Peneliti Agribisnis dan Sosial Ekonomi 
Pertanian KUALITATIF berpikir?

Masih berpikir Grand Theory benar 
Masih Berpikir Sebab-Akibat :) 

Masih berpikir keterukuran  
KUALITATIF POSITIVIS

“Sejauh mana tradisi budaya merantau berdampak terhadap ketahanan 
pangan rumahtangga petani padi di daerah kantong perantau Sumatera Barat”.  

Secara rinci masalah tersebut dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu: 
 1) bagaimana dampak merantau etnis Minang terhadap ketahanan pangan rumah tangga petani padi 

dan 2) kebijakan apa yang dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga petani padi di  
daerah kantong perantau



KUALITATIF DESKRIPTIF/ KUALITATIF POSITIVIS

• Ada grand theory yang diyakini benar- realitas 
dipastikan sesuai dengan grand theory 

• Metode koleksi data kualitatif dianggap sama dengan 
analisis data: wawancara, observasi, dokumentasi 

• Metode analisis sangat umum untuk menegaskan 
kebenaran grand theory: reduksi data, triangulasi



Kualitatif Non-Positivisme

Fenomenologi Kritis ReligiusEtnografi



Fenomenologi adalah metodologi 
yang berasumsi bahwa realitas 

adalah hasil dari konstruksi “aku” 
setiap aktor

Tujuan penelitian adalah untuk 
memahami dan memaknai 

mengapa “aku” dari informan 
memandang realitas.

Rumusan masalah: Bagaimana 
penaknaan petani?

Fenomenologi



Kata kunci analisis Fenomenologi  
Transcendental Huserl

“I”/ Aku

Pengalaman

Persepsi, Ingatan, 
Harapan, Fantasi, 

Perasaan, 
Perasaan, Kuasa 
untuk memilih

“I”/ Aku

Pengalaman

Persepsi, Ingatan, 
Harapan, Fantasi, 

Perasaan, 
Perasaan, Kuasa 
untuk memilih

Bagaimana Anda 
merumuskan 

“wawancara”?
Allraum 

&Weltzeit
Allraum 

&Weltzeit



Koleksi dan Analisis 
Fenomenologi dilakukan secara 

bersamaan…

NoemaNoesis

It is our interest now to pursue the connections that rightfully 
exist in pure subjectivity (Huserl 2006:160)

Epoche (Bracketing)



Penyajian METODE 

Metodologi disampaikan- pandangan peneliti tentang 
realitas, yang mana TIDAK BISA TIDAK, peneliti harus 

menggunakan Fenomenologi 

Metode harus merincikan tahapan dalam fenomenologi- 
hindari penggunaan “wawancara, observasi, 

dokumentasi”. Gunakan istilah khas fenomenologi itu 
sendiri: Noema-Noesis-Epoche/bracketing/horizonalizing, 

eidetic reduction 

Tidak perlu banyak informan, karena yang diteliti adalah 
“aku” dari petani/aktor. 

Tidak perlu TRIANGULASI



Penyajian dengan prinsip 
verbatim

Penyajian HASIL



Kualitatif Non-Positivisme

Fenomenologi Kritis ReligiusEtnografi



Etnografi



Etnografi 
(Interpretivisme)

To understand 
Verstehen



Langkah analisis Etnografi (Spradley 1980):

Analisis Domain (Level 1)

Analisis Taksonomi (Level 2)

Analisis Komponensial (Level 3)

Analisis semantik

Pertanyaan kontras

Analisis Tema (Level 4)

Pertanyaan Struktural



Bahan baku 
etnografer?

Writing ethnographic fieldnotes is 
the primordial textualization that 
creates a world on the page and 
ultimately shapes the final 
ethnographic, published text.”

“

Catatan EtnografisTrustworthiness



Contoh 1:
Saat saya bergabung dengan ibu-ibu untuk pergi bersama ke 
acara slametan keluarga Haryo, mereka sudah membawa 
beberapa baskom plastik atau aluminium yang ditutupi secarik 
kain. Mereka memandang saya lalu salah seorang tertawa dan 
lainnya mengeryitkan dahinya. “Laa nduk, mana buwuhannya? 
mosok datang ke undangan gak bawa buwuhan, ora ilok”.

Contoh 2:
Ibu-ibu sudah terlihat rapi saat saya bergabung dengan mereka 
untuk pergi bersama ke acara slametan keluarga Haryo. Bu Sri 
sedikit kaget melihat saya yang tidak membawa apapun, dan 
mengernyitkan dahinya. Bu Ani dan Bu Ijah saling menjawil dan 
tertawa melihat saya. Saya baru sadar setiap dari mereka 
membawa wadah plastik atau aluminium. Bu Sri membawa 
baskom plastik warna merah jambu ditutupi kain kotak-kotak, 
sedangkan Bu Ani dan Ijah membawa baskom aluminium 
loreng hijau putih ditutupi kain berenda. Bu Ani dengan 
perlahan sebagaimana seorang ibu mengajar anaknya berkata, 
“Laa nduk, mana buwuhannya? mosok datang ke undangan 
gak bawa buwuhan, ora ilok”.

slametan

Buwuhan

Ilok

Baskom Plastik

Kain kotak

Baskom 
Aluminium



Analisis Domain

Domain Analysis bertujuan 
mencari hubungan semantik 
atas apa yang diobservasi



Analisis Taksonomi

/tak·so·no·mi/ n 1 klasifikasi bidang ilmu; kaidah dan 
prinsip yg meliputi pengklasifikasian objek; 2 cabang 
biologi yg menelaah penamaan, perincian, dan 
pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan 
dan pembedaan sifatnya; 3 Ling klasifikasi unsur bahasa 
menurut hubungan hierarkis; urutan satuan fonologis 
atau gramatikal yg dimungkinkan dlm satuan bahasa 

“The way cultural domains are organised” 

Biasanya dipermudah dengan menggambar grafik



Pada tahap ini, etnografer 
perlu mengajukan 

“pertanyaan struktural” 



Analisis 
komponensial

Ajukan pertanyaan kontras. 

Identifikasikan DIMENSI KONTRAS, yaitu apa yang 
bisa menjadi kategori pembeda 

Misalnya: Pemberi uang di ATAS Panggung, bukan 
yang Di BAWAH 



Misalnya…

Perangkat DIMENSI KONTRAS

Kontras 
Peserta

Anak kecil Laki-laki 
Dewasa

Perempuan 
Dewasa

Joged Ya Ya Ya

Merokok Tidak Ya Tidak

Berebut 
uang

Ya Ya Ya



Analisis Tema

"a cultural theme as any principle recurrent in a number of domains, 
tacit or explicit, and serving as a relationship among subsystems 
of cultural meaning.” (Spradley 1980)

Prosedur yang dilakukan untuk memahami 
budaya secara utuh

TACIT EXPLICIT



Perhatikan bagaimana 
tidak perlu “definisi” 

dalam penyajian metodePerhatikan bagaimana 
penulis menggunakan 
positioning metodologi 

yang digunakan



Penyajian hasil sesuai 
dengan metode yang 

dijabarkan



Kualitatif Non-Positivisme

Fenomenologi Kritis ReligiusEtnografi



Kritis



Tujuan Penelitian Kritis
• Menyadarkan, mengubah, mengemansipasi


• Bahasa yang digunakan akan cenderung KERAS


• Metode dalam paradigma Interpretivisme tidak 
bisa digunakan karena penelitian tak lagi sekadar 
memahami dan memaknai.


• Metodologi dapat berasal dari pemikiran kritis


• Asal paradigma KRITIS BARAT adalah Jerman 
(Frankfurt School)- Karl Marx, Horkheimer, 
Adorno, Habermas- cenderung bertumpu pada 
HISTORICAL MATERIALISM


• Pemikir kritis Indonesia dapat digunakan: 
Mubyarto, Hatta, HOS Tjokroaminoto, namun 
pemikir Indonesia lebih ke arah RELIGIUS



Kualitatif Non-Positivisme

Fenomenologi Kritis ReligiusEtnografi



Religius



Kebenaran absolut yaitu kitab suci Al 
Quran dan Hadist dijadikan panduan 

dalam penelitian



Kata Kunci dalam Penyajian Penelitian Kualitatif 
Non-Positivis

• Rumusan masalah dimulai dengan “bagaimana”


• Landasan Teori tidak perlu- karena penelitian kualitatif tidak bertujuan 
menggeneralisasi ataupun menurunkan hipotesis. Jika harus disajikan maka tampilkan 
penelitian terdahulu yang relevan dan angkat NOVELTY (kebaruan) penelitian


• Metode perlu ditampilkan secara rinci- ikuti paradigma yang dipilih


• Hasil dan pembahasan perlu konsisten dengan metodologi yang dipilih. Tampilkan 
otentisitas/trustworthiness data dengan memasukkan transkripsi wawancara (secara 
verbatim)


• Triangulasi adalah cara mendapatkan hasil yang “tidak subjektif”- kualitatif positivis 
masih membutuhkan ini



Selamat Melakukan Penelitian KUALITATIF


