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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara intens tentang 

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai 

dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan 

diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara utuh. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode 

kualitatif deksriptif yaitu dengan mengumpulkan data aktual dengan 

melakukan observasi secara langsung atau melalui pengamatan, setelah 

mengumpulkan data dan melakukan analisis. Penelitian ini akan di 

lakukan dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku sesuai dengan persetujuan pihak keluarga dan anggota 

kelompok Program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) 

Dalam Peningkatan Di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur yang 

saling terkait. 

Pendekatan penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan 

penelitian yang menekankan kepada analisis numeric dan analisis 

interpretive terhadap fenomena sosial. Data kualitatif di sajikan dalam 
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bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Pengolahan data 

kualitatif di lakukan dengan mentranskip data, kemudian data tersebut 

di klasifikasikan sesuai masalah yang akan di bahas. (Syahputra, 

2019:80) 

3.2. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) 

bulan lamanya terhitung dari maret-mei sampai data yang dibutuhkan 

terpenuhi. Penelitian ini di lakukan pada kecamatan loea kabupaten 

kolaka timur. 

3.3. Sumber Data 

3.3.1  Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data dari hasil informasi 

tertentu mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang 

sedang akan diteliti oleh seorang peneliti (sumber informan).  

Data primer adalah ragam kasus baik berupa orang, barang, atau 

lainnya yang menjadi subjek penelitian sumber informasi pertama (first 

hand) dalam mengumpulkan data penelitian. Data primer yaitu data 

utama yang berasal dari beberapa informan yang telah ditetapkan. 

3.3.2 Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber informasi penunjang 

(second hand) yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data 

sekunder ini dapat melengkapi pemahaman peneliti dalam menganalisis 

data ini yang disebutkan peneliti secara rinci sesuai dengan lingkup 

masalah yang ditelitinya. (Amelia PJT, 2019:79) 
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Menurut Arifani dalam (Dewi Sadiah,2010) Data sekunder 

adalah data yang dihasilkan dari literatur buku yang ada hubungannya 

dengan masalah yang sedang diteliti oleh si peneliti ataupun hasil-hasil 

panelitian peneliti. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Observasi 

Observasi adalah metode pengupulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian ini adalah melalui pengamatan dan 

pengindraan (Syahputra, 2019:82). Penulis menggunakan jenis 

observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung 

dipangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi 

penelitian yaitu pada anggota UP2K di Kecamatan Loea. 

3.4.2  Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan seseorang dengan orang lain 

dengan tujuan mendapatkan keterangan. Hal ini merupakan suatu 

teknik pengumpulan data yang penting dalam survey, disamping teknik 

utama observasi. Kekosongan data yang tidak dapat dicatat dari data 

observasi dapat di isi oleh data yang diperoleh dari wawancara. Dengan 

menggunakan metode wawancara peneliti dapat berkomunikasi 

langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan yang terkait 

dengan konteks sendiri (Syahputra, 2019). Wawancara tersebut 

dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi dari individu-

individu yang akan dijadikan informan yang mengetahui tentang 

keadaan kegiatan program usaha peningkatan pendapatan keluarga 
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UP2K di kecamatan loea sehingga dapat memberikan informasi kepada 

penulis untuk melengkapi informasi yang kurang jelas dari suatu 

dokumen dan sekaligus sebagai alat penguji kebenaran dan keabsahan 

dari data. 

Penulis mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, cita-

cita dan harapan para manusia seperti yang dikemukakan ke informan 

atas pertanyaan peneliti pewawancara adalah dasar teknik wawancara. 

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Ketua kelompok Desa Desa Lamoare 

2) Ketua kelompok Desa Lalowura 

3) Ketua kelompok Desa Teposua 

4) Ketua kelompok Desa Mataiwoi 

5) Ketua kelompok Desa Iwoikondo 

6) Ketua kelompok Desa Tinomu (UP2K) 

7) Ketua UP2K-PKK POKJA II  

8) Suami anggota kelompok (UP2K) 

9) Sekretaris Camat Loea 

Kesembilan informan ini akan dijadikan subjek wawancara 

demi mendapatkan informasi yang bisa digunakan dalam penelitian ini. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan 

cara mengambil atau membuat catatan yang dianggap perlu (Syahputra, 

2019). Pemulis dalam melakukan metode dokumentasi meyelidiki 

benda tertulis, seperti buku-buku, arsip-arsip, majalah, dokumen, 

catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan 
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wawancara, akan lebih dapat dipercaya bila didukung dengan adanya 

dokumentasi yang berkaitan dengan judul dokumen pada UP2K 

kecamatan loea. 

3.5. Instrumen Penelitian 

Menurut Gulo, Instrumen penelitian adalah tertulis tentang 

wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan yang di 

persiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen ini disebut 

pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau 

pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang di pergunakan 

(Gulo, 2000). Instrumen adalah alat atau fasilitas yang di gunakan 

penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah 

dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah di olah. (Arikunto, 2006) 

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak 

sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia 

(seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan 

sebagainya) dapat pula di gunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai 

pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu 

dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena 

peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non 

manusia yang ada dalam penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti 

harus di jelaskan, apakah kehadirannya di ketahui atau tidak di ketahui 

oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam 

kancah penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif. (Murni, 2007) 
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3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis dapat adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

yang disarankan oleh data. Analisis data juga merupakan proses yang 

terus menerus dilakukan dalam riset observasi partisipan. Data atau 

informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisiskan 

secara kontiniu setelah dibuat catatan lapangan untuk menemukan tema 

budaya atau makna perilaku subjek penelitian. Analisis data merupakan 

salah satu langkah penting dalam melakukan penelitian (Amelia PJT, 

2019). Penulis perlu melakukan kegiatan ini dengan akurat dan hati-

hati ketika memperlakukan data yang telah dikumpulkam lalu periksa, 

dan cek pekerjaan. 

Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis data kualitatif model interaktif dari miles dan huberman tang 

terdiri dari yaitu: 

3.6.1. Reduksi data 

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Amelia PJT, 

2019). Oleh karena itu penulis menggunakan reduksi data berlangsung 

secara terus menerus selama peneltian berlangsung.  

Menurut Berg dalam penelitian kualitatif di pahami bahwa data 

kualitatif perlu di reduksi dan di pindahkan untuk membuatnya agar 

lebih mudah diakses dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema 
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mentah ke dalam bentuk yang lebih di kelola. Tegasnya reduksi adalah 

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-

gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo. Kegiatan 

ini berlangsung terus menerus sampai dilaporan akhir lengkap tersusun. 

3.6.2. Penyajian data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat 

berupa teks neratif, meupun matrik, grafik, jaringan dan bagan. (Nur 

Hidayatin, 2021) 

3.6.3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Pada penelitian kualitatif atau verifikasi dilakukan secara terus 

menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak memasuki 

lepangan selama proses pengumpulan data (Rahmita Budiartiningsih 

Dan Reni Gusfrianti, 2010). Penulis berusaha menganalisis dan 

mencari tahu makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola 

tema, hubungan persamaan, hipotesisi dan selanjutnya dituangkan 

dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. 

Tahapan penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang 

telah reduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir 

mampu menjawab permasalhan yang dihadapi. 

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data adalah proses mengecek dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, 
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wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dijabarkan dan mudah 

dipahami (Moleong L. J, 2010:330). 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

metode triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu. Melalui tiga jenis triangulasi tersebut kita dapat 

mengetahui apakah sumber data yang diperoleh valid atau tidak. 

3.7.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah mengecek kembali data yang 

diperoleh dari beberapa sumber.Sumber data yang diuji diperoleh dari 

para narasumber yaitu pengurus pro dan dokumen-dokumen serta data 

informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan judul penelitian. 

3.7.2  Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek kembali 

data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu data 

yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian di sinkronkan dengan 

hasil observasi dan dokumentasi. 

3.7.3 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek keabsahan 

data melalui pengecekkan observasi, wawancara atau teknik lain dalam 

waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti membagi waktu 

dalam memperoleh data melalui wawancara dan observasi terhadap 

narasumber yaitu pada pagi, siang dan malam hari. Ketika pagi dan 

siang hari para petani tambak sedang berada di tambak udang vanname 

sehingga peneliti bisa melakukan observasi terkait kegiatan 

pertambakan dan malam hari peneliti dapat melihat bagaimana kondisi 
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tempat tinggal petani tambak. Sehingga dengan demikian data yang 

didapatkan akan menjadi valid. 

 


