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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
1
 yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dengan cara penulis meneliti langsung  ke lokasi 

penelitian untuk mendapat data-data yang diperlukan. Sifat penelitian ini 

merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

berusaha menggambarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data hasil 

dari wawancara dengan responden dan menganalisis dari data tersebut. 

B.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan 

Kabupaten Kotabaru. Pemilihan lokasi ini dikerenakan terdapat kasus-kasus 

permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini belum pernah 

ditemukan penelitian yang sama dan peneliti berdomisili ditempat terjadinya 

kasus tersebut. Sehingga mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian 

ini 

C.  Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah pihak pedagang dan pihak petani, yang menjadi 

sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang 
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diteliti.
2
 Menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pedagang dan petani. Karena 

terdapat masalah pada jual beli kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan 

Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Di ambil dari 2 orang pedagang dan 7 

orang petani. 

 Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama dalam 

penelitian.
3
adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai 

praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan 

Kabupaten Kotabaru. 

D.  Data dan Sumber Data  

1. Data  

a) Identitas informan, meliputi nama, umur, pendidikan, pekerjaan dan 

alamat.  

b) Gambaran praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kec. 

Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru. 

c) Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli buah kelapa 

sawit di Desa Pantai Kec. Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru. 

2. Sumber Data  

 Responden yaitu pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti 

yang terdiri dari 2 orang pedagang dan 7 orang petani, yang berada di Desa Pantai 

Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. 
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Tatang Amirin, Penyusunan Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), 

h.135 
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Suharsimi Artikonto , Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), Cet. Ke-13, h. 118. 
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E.  Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian 

menggunakan  teknik pengumpulan data yaitu: 

a) Interview (wawancara) yaitu tanya jawab.
4
 dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan, dengan responden maupun pihak-pihak 

yang terkait. 

b) Dokumenter yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan 

keterangan.
5
 yaitu dengan mengumpulkan data yang di dapat dari 

catatan atau data yang berkaitan dengan penelitian. 

F.  Pengolahan data dan analisis data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a.  Editing, yaitu penulis mencatat kembali data yang telah terkumpul 

untuk mengetahui apakah semua data sudah lengkap dan dapat 

dipahami. 

b. Deskripsi, yaitu melaporkan data yang telah di edit dalam bentuk 

laporan deskriptif. 

c.  Interprestasi, yaitu memberikan analisis terhadap temuan penelitian 

berdasarkan data yang ada. 

2. Analisis data 

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul penulis menggunakan 

deskriftip kualitatif yang memberikan  gambaran mengenai praktik jual 
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 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 

1365 
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beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan 

Kabupaten Kotabaru 
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