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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

Metode ialah suatu aspek yang paling terpenting dalam pengaruh 

dari suatu keberhasilan penelitian. Paling pokok untuk sebuah 

pengumpulan  data, data yang didapatakan dari proses penelitian 

merupakan sebuah gambaran dari objek penelitian. 

Penelitian ini menggunkan penelitian kualitatif dimana 

diperlukannya data yang beruapa kata-kata tertulis, data lisan dari orang-

orang atau informan, dan perilaku yang dapat diamati. Untuk mendapatkan 

data tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana 

metode ini penelitian yang memberikan suatu gambaran atau uraian atas 

keadaanya yang sejalas jelasnya (Kuncoro, 2005 hlm:105). 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian (Fokus Penelitian) 

Fokus penelitian adalah upaya terkonsentrasi untuk berkonsentrasi 

pada tujuan studi dengan berfokus pada keadaan tertentu. Untuk 

memudahkan peneliti melakukan observasi, fokus penelitian harus 

diungkapkan dengan jelas. Fokus penelitian ini adalah pada garis besar 

suatu penelitian observasi, agar pengamatan dan analisis lebih mudah dan 

terarah. 

Moloeng (2000 hlm: 89), Tujuan mendasar penelitian adalah 

membatasi suatu penelitian untuk memilih data mana yang berguna dan 

mana yang tidak relevan, sehingga meskipun datanya menarik, tidak 

termasuk dalam jumlah data yang dikumpulkan. Dalam penelitian 

kualitatif, perumusan difokuskan pada topik, artinya tetap dilakukan ketika 

penelitian berada di lapangan guna mengembangkan rumusan fokus atau 

masalah. 
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Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pupuk 

organik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

3.3.1 Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini ditugaskan dan dipilih untuk tujuan 

melakukan penelitian, melakukan analisis, dan memperoleh hasil 

penelitian yang dapat dibandingkan dan dikontraskan. Jika salah satu 

sumber data atau informan sudah jenuh, penambahan lebih banyak akan 

dihentikan. Jika informan lama atau baru tidak memberikan data yang 

segar atau berbeda dari yang lain, data tersebut dikatakan jenuh.  

Subjek yang diteliti 1 orang penggagas pengelolaan pupuk organik 

sekecamatan cihaurbeuti, 1 orang ketua kelompok tani desa  pamokolan,5 

orang dari kelompok tani dan masyarakat desa pamokolan. 

 

Adapun sumber informasi yang di peroleh dari penelitian yaitu : 

Table 3.1 tabel informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Jabatan Kode  

1 Samsul arifin Penyuluh SA 

2 Lili Sumarli Ketua kelompok tani LS 

3 Ade ruhyat Bendara AR 

4 Asep Sansan Sekretaris AS 

5 Roni Sutisna Anggota RS 

6 Sandi Permana Anggota SP 

7 Dimas Darmono Anggota DD 
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3.3.2  Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah  persoalan dari hendak yang akan 

di teliti upaya untuk mendapatkan data yang terarah. Adapun objek 

penelitian ini meliputi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 

melalui pengelolaan pupuk organik dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi keluarga. 

3.4  Sumber data 

Pengambilan sumber data disini penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiono (2010, hlm:300) mengemukan 

pendapat bahwasannya teknik purposive sampling ialah metode 

pengumpulan data atau responden berdasarkan aspek tertentu. Sumber data 

atau responden dari penelitian tersebut dapat menyediakan data sesuai 

dengan kebutuhan penelitian, khususnya subjek penelitian yang dapat 

mengartikulasikan, menjelaskan, dan mengatakan dalam hal fitur yang 

akan diungkapkan dalam penelitian. 

Dengan pertimbangan tertentu digunakan teknik pengumpulan 

data. bagian sumber daya manusia, menurut penelitian, adalah sumber 

informasi lengkap dan akurat yang paling dapat diandalkan. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu dengan pertimbangan tertentu digunakan teknik pengumpulan data. 

bagian sumber daya manusia, menurut penelitian, adalah sumber informasi 

lengkap dan akurat yang paling dapat diandalkan. tentang pemberdayaan 

masyarakat melalui pengelolaan pupuk organik dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Pamokolan, Kecamatan 

Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Fase paling penting dari sebuah penelitian adalah strategi 

pengumpulan data, yang mengarah pada tujuan utama penelitian, data. 

Peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang memenuhi standar 

yang telah ditetapkan jika tidak memahami metodologi pengumpulan data. 

3.5.1 Observasi 

Peneliti belajar tentang perilaku seseorang dan pentingnya 

perilaku itu melalui observasi. Peneliti menggunakan observasi 

tersamar, yang berarti memberitahu sumber data secara langsung 

bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Akibatnya, item 

yang diselidiki menyadari kegiatan peneliti dari awal sampai 

kesimpulan. 

 

3.5.2 Wawancara/interview 

Wawancara adalah jenis komunikasi di mana dua individu 

bertemu dan berbagi informasi dan ide secara langsung melalui 

tanya jawab untuk mengembangkan makna suatu topik. Peneliti 

menggunakan wawancara semi-terstruktur, yang lebih fleksibel 

daripada wawancara terstruktur dalam hal pelaksanaan. Tujuan 

wawancara adalah untuk menemukan masalah secara terbuka, dan 

peneliti harus mendengarkan dengan cermat dan 

mendokumentasikan apa yang dikatakan informan. 

 

3.5.3 Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah dimana peneliti menggunakan 

dokumen sebagai catatan moment atau juga suatu peristiwa. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya 
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foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, 

film, gambar hidup/video. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis menurut Miles and Huberman (Sugiyono (2017 hlm 

:134) percaya bahwa tindakan dalam proses analisis data kualitatif 

bersifat interaktif dan berkelanjutan sampai selesai, sehingga 

menghasilkan data yang jenuh. Aktivitas dalam analisis data dibagi 

menjadi tiga yaitu data reduction, data display, dan 

conclusiondrawing/verification. Dan dijelaskan sebagai berikut: 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data merangkum data yang sudah dicatat untuk 

dikurutkan lebih detail apa tujuan dari permasalahan tersebut, 

pemilihan yang paling pokok untuk di fokuskan kepada suatu hal 

yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan hal itu data yang 

telah di reduksi akan memberikan sautu gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Dalam hasil observasi dan wawancara penelitian tersebut 

3.6.2 Penyajian Data 

Penyajian data ini bisa dilakukan setelah reduksi data, yang 

mana dalam penyajian data biasanya dilakukan daalm bentuk uraian 

singkat , bagan, hubungan antar kategori, dengan demikian peneliti 

akan lebih mudah dalam menguasai kebenaran data tersebut. 

3.6.3 Verifikasi Data  

Dalam verifikasi data memuat kesimpulan awal yang mana 

pada kesimpulan awal tersebut bisa berubah setelah adanya 

penemuan-penemuan bukti yang mendukung penelitian, tetapi apabila 

kesimpulan awal sesuaia dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten 
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saat penelitian kelapangan maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

3.7  Langkah-langkah Penelitian 

Menurut Moleong (2002 hlm :127-148), langkah-langkah prosedur 

penelitian meliputi tiga hal yaitu: 

3.7.1 Tahap Pra Lapangan, merupakan langkah awal yang melibatkan peneliti 

dalam merumuskan proposal penelitian, mengumpulkan data, 

menyajikan data, meminimalkan data, dan menyiapkan peralatan 

penelitian dengan tetap memperhatikan etika penelitian lapangan. 

Peneliti harus mampu memahami sejarah penelitian dan telah melakukan 

persiapan yang matang untuk memasuki wilayah penelitian saat ini. 

3.7.2 Tahap pekerjaan lapangan, Peneliti berusaha mempersiapkan diri untuk 

menyelidiki dan mengumpulkan data untuk melakukan analisis data 

pada tahap ini. Data dikumpulkan dan disusun secara intensif setelah 

diperoleh. 

3.7.3 Tahap analisis data, Pengolahan data yang diperoleh dari sumber dan 

dokumen dilakukan pada tahap ini, setelah itu akan digabungkan 

menjadi sebuah penelitian. Sebelum menyusun keputusan akhir, hasil 

analisis disajikan dalam bentuk laporan sementara. 

3.8 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.8.1 Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021, adapun 

jadwal kegiatan penelitian akan disajikan dalam tabel 3.1 
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Tabel 3.2 Waktu Penelitian 

 

 

3.8.2   Tempat Penilitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Pamokolan, Kecamatan 

Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis. Pemilihan lokasi ini didasarkan 

pada ketertarikan peneliti untuk mengkaji secara mendalam 

mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pupuk 

organik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. 

Penelitian dilakukan dengan target kurang lebih 2 bulan mulai 

No Jadwal Kegiatan 

Tahun 

2020 2021 

Okt Nov Des Jan Mei Jun Jul  Agt sep okt 

1 
Mendapatkan 

SK Bimbingan 
          

2 Pengajuan Judul           

3 
Pembuatan 

Proposal 
          

4 
Seminar 

Proposal 
          

5 
Melaksanakan 

Penelitian 
          

6 
Pengolahan 

Hasil Penelitian 
          

7 
Menyusun 

Skripsi 
          

8 Revisi Skripsi           

9 Sidang Skripsi           
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bulan November-Desember. Penelitian diawali dengan observasi 

awal dengan melakukan observasi secara singkat kepada 

penggagas kelompok tani desa pamokolan dan kecamatan 

cihaurbeuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


