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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penilitian lapangan (field research) yaitu 

dengan terjun ke lapangan. Adapun sifat penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif.  Sedangkan lokasi yang diteliti yaitu. Di Kecamatan 

Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. Sifat penelitian ini bersifat  

kualitatif  terhadap usaha Kelapa Sawit yang berjumlah 9 (Sembilan) desa di 

Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. 

 

B. Subjek Dan Objek Penelitian  

1. Subjek penelitian ini adalah Masyarakat tinggal di Kecamatan Kelumpang 

Selatan Kabupaten Kotabaru. 

2. Objek penelitian ini adalah Masyarakat yang beralih usaha dari 

Perkebunan Karet menjadi ke Kelapa Sawit di Kecamatan Kelumpang 

Selatan Kabupaten Kotabaru. 

 

C. Data Dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang 

suatu masalah data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Data primer yaitu berupa informasi dan keterangan yang diperoleh 

langsung dari responden (masyarakat Kelumpang Selatan)  

b. Sekunder yaitu data-data pendukung penelitian ini, buku-buku maupun 

karya tulis lainnya yang erat berhubungan dengan data yang diperlukan 

oleh penulis. 

2. Sumber data  

 Sumber data adalah subjek dari nama data yang diperoleh, sumber 

data meliputi.
1
 

a. Responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini 

yaitu masyarakat yang mengalihkan usaha perkebunan keretnya 

menjadi perkebunan kelapa sawit dan minimal usahanya yang sudah 

berjalan 3 tahun, yang tinggal di Kecamatan Kelumpang Selatan, dan 

untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penelitian 

sebanyak 14 orang yang terdiri dari 9 (Sembilan) desa.  

b. Informan, yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan dan 

tambahan informasi yang berkaitan dengan usaha kelapa sawit sesuai 

dengan  penelitian yang diperlukan kepala desa, sekretaris desa, ketua 

RT, dan data dari staf di kecamatan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam pengumpulan data ini, maka penulis mengunakan 

beberapa teknik yaitu: 

                                                           
1
 Suharsimi Akurinto, Manajeme  penelitian, (Jakarta PT Rinika Cipta, 2002), h.107. 
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1. Observasi, yaitu melakukan tinjauan langsung kelokasi peneliti untuk 

memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan yang akan diteliti oleh 

penulis. Peralihan Usaha Perkebunan Karet menjadi kelapa sawit di 

Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. 

2. Wawancara, (interview) yaitu dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada para responden dan informasi penelitian ini, sehingga 

diperoleh data yang diperlukan penulis.
2
 Wawancara ini dilakukan kepada 

pengusaha/pekebun di Kecamatan Kelumpang Selatan. 

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,
3
 seperti 

pengumpulan data melalui arsip dan gambar.  

 

E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Setelah semuanya data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan 

pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut diantaranya: 

a. Editing data (seleksi data), yaitu penyelesaian secara selektif dan 

intensif terhadap data yang telah diperoleh sehingga yang diperoleh 

data yang valid. 

                                                           

2
 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya , 2010). h. 186. 

 
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Al 

Fabeta). h. 422. 
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b. Kategoresasi data (pengelompokan data), yaitu penyusunan terhadap 

data yang diperoleh yang berdasarkan jenis dan permasalahannya, 

sehingga secara sistimatis, jelas dan mudah dipahami. 

c. Interpretasi data (penafsiran data), yaitu dengan memberikan penjelasan 

seperlunya terhadap data yang kurang jelas, sehingga mudah dimengerti 

dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah disajikan. 

2. Analisis data  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yaitu dengan melakukan penelahaan dan pengkajian secara 

mendalam terhadap hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi 

peralihan usaha perkebunan karet menjadi kelapa sawit di Kecamatan 

Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Tahapan peneliti yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang siap di 

munaqasahkan yaitu sebagai berikut: 

1. Tahapan pendahuluan meliputi: 

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan saksama permasalahan 

yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal 

penelitian yang berjudul Peralihan Usaha Perkebunan Karet menjadi 

Kelapa Sawit di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru. 

Untuk kesempurnaan dari penelitian ini, maka dikonsultasikan kepada 
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dosen pembimbing 1, 2 dan meminta persetujuannya untuk memasukan ke 

biro skripsi fakultas syariah. Setelah penetapan judul dan penetapan dosen 

asisten pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan 

perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan. 

2. Tahap pengumpulan data  

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung 

kepada para responden dan informan, sehingga diperoleh data-data dan 

informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. 

3. Tahapan pengolahan dan analisis data 

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data tersebut 

dengan mengunakan teknik editing, dan katagorasi yang semuanya yang 

dituankan kedalam penelitian. Pada Bab IV. Kemudian data-data tersebut 

dianalisis secara kualitatif berdasarkan teknik. 

4. Tahapan penyusunan  

Tahap ini penulis menyusun dari hasil penelitian yang diperoleh 

sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaan maka 

dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing 1 dan 2, 

sehingga dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan. 

 

 


