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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Pendekatan  dan Lokasi  Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realities tentang 

hal-hal yang terjadi pada suatu  saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat, 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.1 Yakni 

penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali dan 

memperoleh data yang berkenaan tentang Dampak Ditutupnya PT. Arutmin 

Cabang Senakin terhadap usaha Masyarakat di Desa Geronggang Kecamatan 

Kalumpang Tengah. 

Pendekatan penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasi2. 

Yang memfokuskan kajian  pada Dampak Ditutupnya PT. Arutmin Cabang 

Senakin terhadap usaha Masyarakat di Desa Geronggang Kecamatan Kalumpang 

Tengah. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

                                                             
1P. JokoSubagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1999), h. 28. 

2Suharsumi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), h. 10. 
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Subjek dalam penelitian ini adalah para pekerja dan masyarakat sekitar 

PT.  

Arutmin Cabang Senakin Kecamatan Kelumpang Tengah. Sedangkan objek 

penelitian ini adalah dampak ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin Kecamatan 

Kelumpang Tengah dan nasib para karyawan yang diberhentikan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang akan digali Penulis dalam penelitian ini adalah data sebagai 

berikut: 

a. Data primer yaitu data berupa informasi dan keterangan yang diperoleh 

langsung dari informan. 

b. Data sekunder yaitu  data-data pendukung penelitian ini, baik dokumen, 

buku buku, artikel, brosur, maupun karya tulis lain yang erat 

hubungannya dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan 

sebagai informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap penulis dapat memberikan 

keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Informan penulis maksud adalah para masyarakat yang berusaha di desa 

Geronggang  Kecamatan Kelumpang Tengah seperti pedagang dan jasa sewa 

rumah disekitar PT. Arutmin Cabang Senakin Kecamatan Kelumpang Tengah 

yang terkena dampak dari ditutupnya perusahaan tambang PT. Arutmin Cabang 
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Senakin berjumlah 10 orang yang terdiri dari 4 pedagang kaki lima dan 6 usaha 

jasa sewa rumah untuk karyawan. 

D. Teknik Pengumpul Data 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu 

dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada informan dalam 

penelitian  ini, sehingga diperoleh data yang di perlukan penulis3. Wawancara ini 

dilakukan kepada masyarakat di desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah 

yang merasakan langsung dari dampak ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, kemudian pengolahan data dilakukan melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Editing 

Editing yaitu dengan cara menyeleksi data yang telah diperoleh, apa 

bila terdapat kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga 

diperoleh data yang valid. 

b. Interpretasi 

 Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang 

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian. 

2. Analisis data 

                                                             
3M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: 

AR-RUZZ MEDIA, 2012), h. 165 
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Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif desktriptif yaitu data 

yang sudah terkumpulakan dianalisis  menjelaskan data tersebut. 

F. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan persiapan yaitu setelah penulis menemukan permasalahan maka 

dibuatlah proposal untuk dikonsultasikan kepada dosen penasehat 

selanjutnya diajukan ke fakultas dan setelah disetujui kemudian 

diseminarkan. 

2. Tahap pengumpulan data yaitu penulis langsung menemui informan 

setelah ada arahan dari pembimbing dengan mengacu kepada pedoman 

penelitian. 

3. Tahap pengolahan dan analisis data yaitu setelah terkumpul, kemudian 

diolah dan selanjutnya dianalisis data tersebut untuk menjawab semua 

rumusan masalah yang telah dijadikan sebagai sasaran dalam penelitian. 

4. Tahap penyusunan dan laporan penulis menyusun penulisan yang beranjak 

dari data-data yang telah diperoleh dengan pengawasan dan pengoreksian 

dosen pembimbing dalam rangka penyelesaian tugas penelitian, kemudian 

dilaporkan dalam sebuah karya ilmiah yang sesuai dalam sistematika 

penulisan. 


