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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di PG. Gempolkrep Mojokerto 

3.2 Jenis dan pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif karena penelitian deskriptif 

memaparkan sesuatu. Yang dipaparkan itu keadaan atau sifat sesuatu. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai bagi hasil usaha 

tebu di pabrik gula Gempolkrep Mojokerto secara mendalam dan 

komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan 

dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam 

kegiatan bagi hasil ini. 

3.3 Subyek Penelitian 

Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan 

informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan 

data (purposive). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk 

bagi hasil, pelaksanaan bagi hasil, dan faktor yang mempengaruhi 

bagi hasil di pabrik gula Gempolkrep. Oleh karena itu, diperlukan 

subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas 

sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Parameternya adalah 

sebagai berikut:    
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1) Mengetahui kebijakan bagi hasil usaha di pabrik gula Gempolkrep.  

2) Mengetahui biaya masing-masing mitra (petani dengan pabrik).  

Dari parameter di atas, subjek penelitian yang dianggap 

memenuhi karakteristik yaitu administrasi bagi hasil di pabrik gula 

Gempolkrep dan petani tebu.   

3.4 Data dan jenis data 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer 

dapat berbentuk opini subyek secara individual atau kelompok dan 

hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan 

dan hasil suatu pengujian tertentu. 

Data semacam ini penulis dapatkan melalui dokumen-

dokumen yang ada di PG Gempolkrep di Bagian Tata Usaha Hasil. 

Data mengenai pembuatan perhitungan bagi hasil efektif (PBHE). 

Data produksi per periode sesuai dengan bagi hasil. Laporan laba rugi 

pabrik gula Gempolkrep. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam hal ini data primer diperoleh dari: 

1. Wawancara mendalam : teknik pengumpulan data dengan cara 

memberi pertanyaan secara langsung kepada para sumber secara 

mendalam untuk memperoleh fakta tertentu. Atau riset penelitian 

yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan antara dua 

orang (peneliti dengan key person) yang dimulai pewawancaraan 
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dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai dengan 

penelitian dan dipusatkan pada isi yang dititik beratkan pada 

tujuan deskripsi, prediksi dan penjelasan sistematik mengenai 

penelitian tersesbut. Dimana penulis melakukan wawancara 

langsung dengan memberikan pertanyaan kepada pegawai bagian 

administrasi bagi hasil usaha tebu di kantornya dan petani tebu 

yang bekerjasama dengan pabrik gula Gempolkrep.  

2. Observasi : yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara 

langsung terhadap objek tertentu. Pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa 

dengan penyaksian langsung dan biasanya peneliti dapat sebagai 

partisipan atau observer dalam menyaksikan atau mengamati suatu 

objek peristiwa yang sedang diteliti. Dimana selama penelitian 

berlangsung penulis ikut serta dalam proses bagi hasil gula. 

3. Dokumentasi 

Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi 

adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai 

pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penelitian.  

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan 

bagi hasil di pabrik gula Gempolkrep. 
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3.6 Motode Analisis data 

Analisis data digunakan untuk penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tujuan 

Analisis penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi 

penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur serta 

tersusun dan lebih berarti. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis 

yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam 

bentuk bahasa, prosa dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat 

kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga 

memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran 

yang sudah ada atau sebaliknya. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (1984) dalam Prof. Dr. Lexy J. Moleong (2005), yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

Untuk melihat sistem bagi hasil antara pabrik dengan petani di 

PG Gempolkrep penulis mengumpulkan bahan dan materi yang ada 

kemudian menyimpulkannya. Bahan dan materi yang penulis gunakan 

didapatkan melalui pengamatan secara langsung dari pegawai bagian 

administrasi bagi hasil dan penulis dapatkan dari arsip-arsip serta 

dokumen yang ada di PG Gempolkrep dan perpustakaan tempat 

penulis menimba ilmu.  


