
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Moleong (2000:14), bahwa penelitian deskriptif kualitatif obyeknya

adalah manusia atau gejala sesuatu yang dipengaruhi manusia, obyek itu diteliti

dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau secara

naturalistik (natural setting). Dalam proses penelitian deskriptif kualitatif, data

yang didapatkan berisi perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan.

Penelitian kualitatif menunjukkan pada prosedur penelitian yang menghasilkan

data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri dan juga tingkah lakunya.

B. Fokus Penelitian

Melakukan suatu penelitian dengan metode deskriptif kualitatif sangat penting

adanya fokus penelitian, karena fokus penelitian akan membatasi ruang lingkup

penelitian yang akan dilakukan dan memegang peranan yang sangat penting

dalam memandu serta menjalankan suatu penelitian, memfokuskan dan

membatasi pengumpulan data, ini merupakan bentuk pra analisis yang

mengesampingkan variabel-variabel dan memperhatikan yang lainnya. (Sugiono,

2007 : 80 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Kualitatif.).
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Fokus penelitian dan data-data yang disajikan pada penelitian ini menitik beratkan

bagaima usaha-usaha petani miskin untuk  meningkatkan pendapatann

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dipilih lokasi penelitian di Desa Karta Kecamatan Tulang

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Informan

Menurut Moloeng, informan adalah orang-orang yang ada pada latar penelitian.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang

situasi dan kondisi latar belakng penelitian. Informan bagi peneliti adalah agar

dalam waktu yang singkat akan banyak informasi yang terjaring sebagai sampling

internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau

membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Moloeng,

2004 : 30).

Menurut Spradley dan Faisal (1990 : 43) agar memperoleh informasi yang lebih

terbukti, terdapat beberapa kriteria dalam menentukan informan antara lain:

1) Informan yang lama dan intensif dalam suatu kegiatan atau medan aktifitas

yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.

2) Informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau

kegiatan yang menjadi sasaran perhatian penelitian.

3) Informan yang mempunyai cukup banyak informasi, waktu dan kesempatan

untuk dimintai keterangan.

4) Informan yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan

yang mengetahui kejadian tersebut.



29

Adapun penetuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik Purposive

Sampling, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasakan kriteria-

keriteria yang terdapat pada tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria informan

yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu :

1) Para petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan memakai sistem bagi

hasil dengan pemilik lahan pertanian.

2) Para petani yang memiliki lahan pertanian < 0,5 Ha.

3) Para petani yang sudah berkeluarga atau memiliki tangungan.

4) Lamanya bertani minimal 10 tahun

Berdasarkan kriteria diatas akan di ambil 5 ( Lima ) orang petani miskin yang

akan dijadikan informan dalam penelitian ini.

E. Jenis Sumber Data

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka yang menjadi sumber data data pada

pelaksanaan penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan dari lokasi penelitian

yaitu yang berupa keterangan langsung dan wawancara dari berbagai pihak atau

orang - orang yang terlibat langsung dan berhubungan dengan pembahasan

peneliti (Suharsimi Arikunto, 1991:50  dalam Siti Chotijah, Nopember 2005.

Potret Kehidupan Buruh Bangunan di Kelurahan Jagabaya II. Skripsi Universitas

Lampung). Data primer penelitian ini akan diusahakan secara mendalam (depth

interview). Wawancara ini akan dilakukan dengan para petani miskin yang

memiliki pendapatan yang rendah.

2. Data Sekunder
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Data yang diperoleh dari perpustakaan dengan cara mengutip, menelaah, dan

mencatat bahan-bahan, peraturan atau apapun hal lain yang berhubungan dengan

penelitian disebut dengan data sekunder ( Arikunto 1991:52 dalam Siti Chotijah,

Nopember 2005. Potret Kehidupan Buruh Bangunan di Kelurahan Jagabaya II.

Skripsi Universitas Lampung).

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengenai usaha-usaha meningkatkan

pendapatan petani miskin di oerdesaan dan data lainnya diperoleh dari berbagai

literatur, artikel, maupun informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara Mendalam (Depth Interview)

Menurut Singarimbun (Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989;192 dalam Silvi

Handayani,2006. Proses Perempuan Lampung Menjadi Pedagang di Pasar Skripsi

Universitas Lampung ), wawancara mendalam adalah salah satu metode

pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan. Teknik ini

dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan credible

informan. Pertanyaan - pertanyaan wawancara bersifat terbuka dan semi terbuka.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada credible informan

agar dapat memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam

wawancara langsung ini digunakan alat berupa pedoman wawancara yang berisi

daftar pertanyaan untuk memperoleh data mengenai apa saja faktor-faktor yang

mempengaruhi Pendapatan Petani Miskin di Pedesaan.

2. Observasi

Observasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan

atau turun langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini observasi yang
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dilakukan mengenai apa saja yang dilakuka oleh para petani miskin untuk

meningkatkan pendapatannya. Teknik ini digunakan untuk menghimpun

keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan

secara sistematis terhadap fenomena yang akan dijadikan obyek pengamatan.

Teknik ini dapat mendukung data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga

akan diketahui apakah data yang diberikan informan sesuai dengan keadaan

sebenarnya.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang diperlukan melalui teknik ini disesuaikan dengan sumber-

sumber data yang diperoleh, dengan mempelajari beberapa buku, makalah, artikel,

surat kabar maupun tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini agar

penelitian ini mempunyai nilai ilmiah untuk dipertahankan.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data kasar yang muncul dari

catatan - catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus

menerus yang ditujukan untuk mempermudah penelitian dalam memahami data.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya depat ditarik dan

diverifikasi.

2. Display (Penyajian Data)
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Penyajian data adalah kesimpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian

data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta cara yang utama bagi analisa

kualitatif yang valid. Untuk mempermudah penyajian data, informasi yang

diperoleh dapat dibuang dengan berbagai bentuk.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mencari arti benda-benda, mencatat

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi  dan alur sebab-akibat

serta proposisi, kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.


