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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis, dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Qualitative research methods have become increasingly important modes of 

inquiry for the social sciences.
1
 Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian 

lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara 

langsung. Dalam situasi demikian penelitian lapangan dapat bersifat terbuka, tidak 

terstruktur, dan fleksibel.
2
 Data yang dimaksud yaitu data yang berkenaan dengan 

usaha pembibitan benih padi pada kelompok tani Bulanang Indah di Desa Pemangkih 

seberang. 

2. Sifat Penelitian 

Adapun sifat penelitian ini adalah menggunakan deskriftif kualitatif, penelitian 

ini sering disebut metedologi penelitian naturalistik karena penelitian nya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural setting).
3
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B. Lokasi Penelitian 

Sedangkan lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Usaha Pembibitan 

Pada Kelompok Tani Bulanang Indah di Desa Pemangkih Seberang Kecamatan 

Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah  orang yang menjadi variabel penelitian melekat dan 

dipermasalahkan.
4
 Subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota kelompok 

tani Bulanang Indah yang menjadi pengelola usaha “Pembibitan Benih Padi” atau 

orang yang dapat memberikan informasi, sebanyak 10 informan. 

2. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek 

penelitian ini adalah mengenai gambaran usaha pembibitan benih padi pada 

kelompok tani Bulanang Indah di Desa Pemangkih Seberang Kecamatan Labuan 

Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

 

 

                                                           
4
 Suharmisi Arikunto, Manajemen Penelitian,  (Jakarta: Rineka Cipta,2003), hlm. 116. 



32 
 

1. Observasi  

Observasi yaitu teknik ini menurut adanya pengamatan dari penelitian baik 

secara langsung atau secara tidak langsung terhadap objek penelitian.
5
 Jadi disini 

peneliti melakukan observasi nonpartisipan karena tidak terlibat langsung dengan keg 

iatan sehari-hari Usaha Pembibitan Benih Padi. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang 

pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek 

penelitian untuk dijawab.
6
 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen dan cenderung menjadi data sekunder. Pemakaian dokumentasi 

adalah mencari data mengenal hal-hal atau variabel yang berupa catatan dan gambar. 

 

E. Teknik Pengolahaan Data 

1. Pengolahan Data 

a. Editing  

Editing yaitu penulis melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban 

informan, hasil observasi, dokumen-dokumen dan catatan lainnya.
7
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b. Deskripsi  

Deskripsi yaitu memaparkan data yang telah di edit dalam bentuk laporan 

deskriptif. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif 

kualitatif, yaitu dengan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil 

penelitian yang membahas tentang “Usaha Pembibitan Benih Padi pada Kelompok 

Tani Bulanang Indah”. 

 

G. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan 

diteliti dengan terjunlangsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran umum. 

Hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul 

“USAHA PEMBIBITAN BENIH PADI PADA KELOMPOK TANI 

BULANANG INDAH DI DESA PEMANGKIH SEBERANG’’. Untuk 

kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta 

persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dan keluarnya surat penetapan 
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dosen pembimbing I dan II, selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk diadakan 

perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk kemudian 

melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada para informan, 

sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait dengan permaslahan yang diteliti 

penulis. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah 

data tersebut dengan mengunakan teknik Editing dan deskripsi yang kesemuanya 

dituangkan kedalam penelitian pada bab IV. Kemudian data-data tersebut dianalisis 

secara kualitatif. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan  

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, maka 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan II sehingga dianggap baik dan layak 

dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diuji didepan Tim 

Penguji. 

 


