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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi peneliti, suatu tempat yang 

dipilih sebagai lokasi untuk meyelidiki gejala objektif dan subjektif yang terjadi di 

lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan penelitian.
1
 

Pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.
2
 Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang dimaksud penelitian 

lapangan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Desa Benua 

Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. 

2. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka penelitian 

ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala 

tertentu, yang mengungkapkan suatu permasalahan dengan keadaan apa adanya 

sehingga hanya merupakan penyikapan fakta.
3
 Penelitian kualitatif adalah 

                                                 
1
Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), hlm. 96. 

 
2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 13. 

 
3
Ibid, hlm. 14. 
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penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara holistik dengan cara 

mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma 

alamiah.
4
 

Uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif dalam penulisan penelitian ini adalah mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik dari perilaku seorang 

petani karet di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. 

3. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

strategi meneliti yang lebih banyak memenfaatkan dan mengumpulkkan informasi 

secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti.
5
 Pendekatan kualitatif yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah memanfaatkan dan mengumpulkan 

informasi secara mendalam pada perilaku petani karet di Desa Benua Tengah 

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah di Desa Benua Tengah 

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Pemilihan lokasi ini dikarenakan 

wilayah tersebut merupakan wilayah yang mayoritas masyarakat di Desa Benua 

Tengah adalah petani karet, hal ini akan membuat informasi atau data yang 

diperoleh peneliti akan lebih akurat. 

                                                 
4
STAIN Jurai Siwo Metro, Pedoman Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2015), hlm. 24. 

 
5
Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 246 
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C.  Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel 

penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.
6
 Subyek dari penelitian ini adalah 

orang yang berprofesi sebagai petani karet di Desa Benua Tengah Kecamatan 

Takisung Kabupaten tanah Laut yang dapat memberikan keterangan dan informasi 

yang diperlukan penulis. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.
7
 Obyek dari 

penelitian ini ialah mengenai perilaku petani karet di desa Benua Tengah 

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data untuk melakukan penelitian ini, penulis 

melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian (field 

research) penelitian lapangan. Adapun yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini adalah:   

1. Wawancara (interview), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan kepada para informan,
8
 dalam penelitian ini, 

                                                 
6
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 116. 

 
7
Ibid., hlm. 118. 

 
8
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineke 

Cipta, 2004), hlm. 39. 
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wawancara dilakukan secara langsung dengan petani karet di Desa Benua 

Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Wawancara secara 

langsung akan menghasilakan informasi mengenai perilaku petani karet di 

Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut; 

2. Observasi (observation), adalah pengamatan dari peneliti terhadap obyek 

penelitiaannya. Data dapat dikumpulkan ketika peristiwa terjadi dan dapat 

datang lebih dengan untuk meliputi seluruh peristiwa. Instrument yang 

digunakan adalah dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan 

maupun alat perekam, metode observasi dapat menghasilkan data yang 

lebih rinci mengenai perilaku (subyek), benda atau kejadian (obyek) dari 

pada metode wawancara.
9
 Observasi dalam penelitian ini adalah observasi 

awal yang dilakukan sebelum wawancara dan observasi yang dilakukan 

setelah wawancara untuk meneliti perilaku yang informasinya tidak 

didapatkan dari wawancara seperti perilaku jujur mengenai hasil karetnya. 

3. Dokumentasi (documentation), yaitu pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

perkiraan.
10

 Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa 

foto-foto yang penulis ambil saat observasi dan wawancara kepada para 

petani karet serta dokumentasi dari kantor kepala desa, sehingga diperoleh 

dokumentasi untuk kelengkapan data yang diperlukan penulis. 

                                                 
9
Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), hlm. 87. 

 
10

Basrowi dan Sumandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), 

hlm. 151. 
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E.  Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:  

a. Editing yaitu dengan penyeleksian secara selektif dan intensif terhadap 

data yang diperoleh dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada 

kesalahan serta penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga diperoleh 

data yang valid; 

b. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematis dan mudah dipahami;
11

 dan 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.
12

 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah penelitian yang menggunakan langkah-langkah 

penelitian naturalistik, analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersama-

sama dengan pengumpulan data.
13

 Adapun yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam hasil 

penelitian mengenai perilaku petani karet di Desa Benua Tengah Kecamatan 

Takisung Kabupaten Tanah Laut dan faktor-faktornya serta membahasnya 

                                                 
11

Masyuri dan Zainuddin, Metodologi Penelitian, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 

hlm. 32. 

 
12

Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm. 287. 

 
13

Ibid., hlm. 288. 
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mengacu pada landasan teoritis serta literatur-literatur yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, kemudian ditarik beberapa kesimpulan. 

Setelah data terkumpul data diolah dan dianalisis, dan kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua 

dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan terhadap masalah yang diteliti. 


