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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field

reseach), artinya data-data yang dijadiakan rujukan dalam penelitian ini

adalah fakta dilapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian

yaitu Praktek Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi di Kecamatan Jejangkit Barat

Kabupaten Barito Kuala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dimaksudkan untuk menyeldiki keadaan, kondisi, atau hal-hal yang hasilnya

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. (Moleong, 2011)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

yaitu data yang dijabarkan dengan kata-kata, yang mana angka-angka hanya

digunakan sebagai penunjang. Dengan ini penyajian laporan penelitian akan

berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran dari penelitian tersebut.

(Moleong, 2011).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dibeberapa rumah tangga yang berada

di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Pemilihan lokasi ini

dilakukan secara sengaja (prposive) karena melihar dari jumlah desa yang ada

dikecamatan Jejangkit, yaitu 7 desa: Cahaya baru, Bahandang, Sampurna,

Jejangkit muara, Jejangkit Pasar, Jejangkit Barat, Jejangkit timur. Penelitian

ini dilakukan pada tahun 2021
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C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud peneliti adalah Para Petani

penggarab dan pemilik tanah

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan keseluruhan dari gejala atau keadaan dari

subjek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan sasaran dalam penelitian.

(Sugiyono, 2011) . Objel penelitian yang dimaksud dalam peneliti ini adalah

praktik bagi hasil pada usaha tani padi

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode

pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode

tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat

menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. (Herdiansyah, 2012) Jenis

data yang peneliti kumpulkan berupa data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oelh peneliti dari

responden. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari

proses penelitian yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Data primer

dapat didefinisakn sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli

untuk tujuan tertentu berdasarkan penelitian yang diteliti. Data primer

biasanya tidak tersedia dalam bentuk yang sudah dikomplikasi. (Sunyoto,

2013).

Sehingga peneliti harus mengumpulkan data secara efisien dan data

tersebut harus memiliki manfaat bagi tujuan penelitian ini. Dalam
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mendapatkan data primer ini, penelit akan melakukan wawancara dengan

Petani di desa Jejangkit Barat Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan peneliti dan data yang

diperoleh peneliti dari sumber kedua atau sumber sekunder. (Bungin, 2015)

data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang memiliki hubungan

dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Menurut Lofloand dalam Moleong (Moleong, 2011) sumber data

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan menurut

sukandarumidi (Sukandarrumidi, 2006) sumber data adalah semua informasi

baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik

secara kuantitatif.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Informan

Informan yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini yang

akan memberikan informasi kepada peneliti yaitu Para Petani dan Penggarap

di Desa Jejangkit Barat

b. Dokumen

Dokumen adalah seluruh data yang berhubungan dengan penelitian

sehingga bisa memberikan keterangan dan juga tambahan informasi yang

diperlukan.
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E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Herdiansyah (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian

wawancara menurut moleong (2005) adalah percakapan dengan maksud

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua piihak, yaitu pewawancara

(interviewed) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed)

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. sedangkan menurut

Sunyoto (2013) wawancara merupakan metode yang digunakan untuk

memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan

individual. Dalam wawancara seorang responden diwawancarai oleh

pewawancara untuk mengukapkan peran, motivasi, sikap, atau keyakinannya

terhadap suatu topik. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai para

petani dan penggarap di Desa Jejangkit Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang digunakan

untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung

keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih

aktual sesuai dengan masalah penelitian. (Sunyoto, 2013). Dalam penelitian ini

peneliti akan menganalisis surat-surat bukti kerjasama yang berkaitan dengan

penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis

semua data yang terkumpul. Dalam penganalisis data, peneliti menggunakan

metode deskriptif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh melalui sumber

data primer dan sekunder. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualiatif

maka penelitian ini disebut juga dengan penelitian kualitatif deskriptif.

G. Tahapan Penelitian
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1. Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti mempelajari dengan seksama permasalahan

yang akan diteliti kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi yang

berjudul “Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi di Desa Jejangkit Barat

Kecmatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala”.

2. Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang

diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, sehingga

diperoleh data-data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti

oleh peneliti.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah terkumpulnya semua data yang diperlukan, kemudian peneliti

mengolah data tersebut dengan teknik editing, kategorisasicdan deskripsi yang

dituangkan dalam laporan penelitian berupa skripsi pada bab IV, kemudian

data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data-data

yang ada.

4. Penyusunan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang telah diperolah sesuai

dengan sistematika penulisan yang sudah ditentukan. Untuk kesempurnaannya

maka akan dikonsultasikan secara intensif dengan dosen pembimbing,

sehingga dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam

bentuk skripsi. (Aminuddin , 2020)


