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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Pendekatan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
1
 yaitu 

penelitian yang datanya yang tersedia dilapangan. Dengan mengambil sifat 

penelitian berupa penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diambil kemudian 

dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Sehingga 

yang menjadi penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah berdasarkan 

pengalaman dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan 

informasi secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti.
2
 Penelitian 

lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

di Desa Kupang Kecamatan Lampihong kabupaten Balangan. Sifat penelitian 

deskriptif kualitatif yang di maksud dalam penelitian ini yakni penelitian yang 

menggambarkan Perilaku Produsen Gula Aren di Desa Kupang Kecamatan 

                                                           
1
Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Pers, 2005), hlm. 34. 

 
2
Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Renika Cipta, 

2002), hlm. 246. 
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Lampihong Kabupaten Balangan. Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah memanfaatkan dan mengumpulkan informasi secara 

mendalam pada produsen gula aren di Desa Kupang Kecamatan Lampihong 

Kabupaten Balangan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kupang Kecamatan Lampihong 

Kabupaten Balangan, dengan pertimbangan di Desa Kupang adalah penghasil 

gula aren, hal ini akan membuat informasi atau data yang diperoleh peneliti 

akan lebih akurat.  

 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk 

variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.
3
 Subyek dari penelitian 

ini adalah orang yang berprofesi sebagai produsen gula aren yang bersuku 

banjar di Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang dapat 

memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan penulis. 

 

 

 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 116. 
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2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.
4
 Obyek 

dari penelitian ini adalah mengenai perilaku produsen gula aren di Desa 

Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data untuk melakukan penelitian ini penulis 

melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian (field 

research) penelitian lapangan. Adapun yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Interview/wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 

kepada para informan.
5
 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara 

langsung dengan pedagang gula aren di Desa Kupang Kecamatan Lampihong 

Kabupaten Balangan. Wawancara secara langsung akan menghasilkan 

informasi mengenai perilaku produsen gula aren di Desa Kupang Kecamatan 

Lampihong Kabupaten Balangan. 

2. Observasi, adalah  pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Data 

dapat dikumpulkan ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dengan 

                                                           
4
 Suharsimi Arikunto, Ibid, hlm. 118. 

 
5
 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 

2004), hlm. 39. 
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untuk meliputi seluruh peristiwa. Instrumen yang digunakan adalah dapat 

berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekan. 

Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku 

(subyek), benda atau kejadian (obyek) dari pada metode wawancara.
6
 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi awal yang dilakukan sebelum 

wawancara dan observasi yang dilakukan setelah wawancara untuk meneliti 

perilaku yang informasinya tidak didapatkan dari wawancara seperti perilaku 

jujur mengenai keaslian gula aren. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Editing, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data 

yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga 

menjadi sempurna. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam kelompok sesuai 

dengan jenisnya menurut permasalahan yang akan diteliti sehingga 

mudah dipahami. 

                                                           
6
Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), hlm. 87. 

 



40 
 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

ada terhimpun dalam uraian yang sistematis.
7
 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah penelitian yang menggunakan langkah-langkah 

penelitian naturalistik, analisis data dilaksanakan langsung di lapangan 

bersama-sama dengan pengumpulan data.
8
 Adapun yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif , yaitu dengan cara mengkaji 

secara mendalam hasil penelitian mengenai perilaku produsen gula aren di 

Desa Kupang Kecamatan Lampihong dan faktor-faktornya serta 

membahasnya mengacu pada landasan teoritis serta literatur-literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian ditarik beberapa 

kesimpulan. 

Setelah data terkumpul data diolah dan dianalisis, data kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua 

dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan tahapan masalah yang diteliti. 

 

 

 

                                                           
7
Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

hlm. 287. 

 
8
Ibid., hlm. 288. 


