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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat field research yaitu 

penulis akan meneliti dan mengamati secara langsung tentang objek penelitian di 

lapangan secara faktual dan cermat. Jenis penelitian ini digunakan untuk 

mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan dan 

fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan kemudian melaporkannya 

sebagaimana adanya. Yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Palu Rejo 

Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, 

yaitu prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati (Moleong, 2013, hlm 

4).  Dalam penelitian ini penulis menggambarkan kesejahteraan petani karet dan 

strategi yang dilakukan dalam menghadapi fluktuasi harga karet. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini mengambil lokasi di Desa Palu Rejo Kecamatan 

Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Alasan peneliti mengambil 

lokasi penelitian di desa tersebut adalah luas wilayah menurut Kecamatan di 

Kabupaten Barito Selatan(km2), yaitu: Kecamatan Gunung Bintang awai 25%, 

Dusun Hilir 20%, Dusun Utara 18%, Dusun Selatan 16%, Karau Kuala 12%, 
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Jenamas 9%., dapat dilihat Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Gunung Bintang 

Awai (BPS dalam Angka, 2020). Kemudian penduduk terbanyak di kelurahan 

Desa Palu Rejo, dan hasil produksi perkebunan terbanyak dari perkebunan lainnya 

adalah perkebunan karet yaitu 3.909, 99 ton pertahun ( BPS Kecamatan Gunung 

Bintang Awai, 2020). dan mayoritas hampir semua masyarakat di Desa Palu Rejo 

bekerja sebagai petani karet dapat dilihat dari data jumlah penduduk menurut 

mata pencaharian 2020 bahwa  68% dari 100%  adalah bekerja sebagai petani 

karet (Pemerintah Desa Palu Rejo, 2020). 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa fakta-

fakta, informasi dan tindakan yang diperoleh dari interview kepada informan. 

Pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penulisan ini adalah pihak 

yang secara langsung berkaitan dengan unit analisis tersebut oleh karena itu 

pihak yang akan dijadikan informan adalah pihak yang berkecimpung di Desa 

Palu Rejo Kabupaten Barito Selatan. Data yang digali dalam penelitian ini 

terdiri dari indentitas para petani karert, gambaran lokasi penelitian, meliputi 

gambaran umum letak geografis, data jumlah penduduk menurut mata 

pencaharian, permasalahan pokok yang diteliti, yaitu  bagaimana pengaruh 

fluktuasi harga karet terhadap kesejahteraan petani karet di Desa Palu Rejo 

Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. 
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2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah informan, 

yaitu masyarakat di Desa Palu Rejo yang berprofesi sebagai petani karet. 

Informan dalam penelitian adalah petani karet berjumlah 8 orang yang 

memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan peneliti. 

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan informan adalah: 

a. Informan adalah warga yang benar-benar bertempat tinggal di Desa 

Palu Rejo. 

b. Perkebunan karet yang dimiliki adalah hak kepimilikan sendiri bukan 

milik orang lain. 

c. Informan memiliki lahan minimal seluas 1 hektar  

d. Minimal bekerja sebagai petani karet 10 Tahun 

 Ada dua macam informan yaitu informan pokok dan informan tambahan. 

Informan pokok dalam penelitian ini adalah petani karet sendiri yang 

bertempat tinggal di Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai 

Kabupaten barito sealatan. Sedangkan informan tambahan dalam penelitian 

ini adalah masyarakat dan pengepul karet. Sedangkan dokumen dalam 

penelitian ini yaitu seluruh data yang sudah didokumentasikan berkaitan 

dengan penelitian guna sebagai pelengkap dalam penelitian ini yakni data 

yang diperoleh di berupa buku, jurnal, literature, dan studi kepustakaan 

lainnya. 
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D. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Yang menjadi subyek 

penelitian ini adalah para petani karet di Desa palu Rejo Kecamatan Gunung 

Bintang Awai. 

 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah suatu yang menjadi sasaran pembicaraan atau 

sesuatu yang menjadi sasaran. Obyek penelitian ini adalah analisis fluktuasi 

harga karet terhadap kesejahteraan petani karet di Desa Palu Rejo Kecamatan 

Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap obyek 

yang diteliti. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, bentuk 

observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu dalam 

observasi ini peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang-orang 

yang sedang diamati hanya sebagai pengamatan independen. Dalam 

penelitian ini, bentuk observasi yang peneliti lakukan adalah mengamati 

perubahan harga karet di Desa Palu Rejo yang tidak menentu.  Adapun 
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tempat yang diteliti yaitu di Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang 

Awai Kabupaten Barito Selatan  

2. Wawancara mendalam (Indepth interview). 

Wawancara mendalam atau Indepth interview merupakan metode 

pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. 

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai,   

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang berasal dari hasil 

dokumen, arsip-arsip, buku-buku, foto-foto, dan melakukan pencatatan 

dari sumber-sumber tertulis. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, 

catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

tentang permasalahan yang diteliti (Suharsimi, 1990). 

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data 

yang dikumpulkan kemudian diurutkan sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan 

urutan pada pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan 

interprestasi secukupnya dalam usaha untuk memahami kenyataan yang ada 

dalam usaha menarik kesimpulan. Dengan demikian secara sistematis langkah-

langkah analisis data tersebut sebagai berikut:  
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1. Memperoleh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan 

dokumentasi  

2. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang 

telah direncanakan.  

3. Melakukan interprestasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun 

untuk menjawab rumusan masalah.  

4. Membuat hasil dan kesimpulan dari data yang diperoleh. 


