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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

rearch) yaitu dengan mengamati dan menggali  data yang terjadi di lapngan 

mengenai strategi petani kebun karet dalam menghadapi fluktuasi harga karet di 

Anjir Serapat. Adapun sifat dari penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan 

meneliti kasus dilapangan kemudian memaparkan seluruh hasil penelitian 

lapangan dalam bentuk kasus perkasus. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini mengambil lokasi di Anjir Serapat 

Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut 

dengan didasari pertimbangan sebagai berikut: 

1. Di wilayah Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas mayoritas 

masyarakatnya adalah bekerja sebagai petani, bahkan h Anjir adalah 

daerah yang dikenal dengan daerah pertanian. Namun yang menariknya 

adalah ada juga sebagian menggunakan tanahnya untuk perkebunan 

karet. Bahkan di wilayah Kabupaten Kapuas ternyata masyarakat yang 

terbanyak berkebun karet ada di wilayah Anjir Serapat. Pekerjaan 

menjadi petani karet memang sudah lama dilakukan, namun ternyata 

dalam menekuninya ternyata penghasilan ekonomi masyarakat terjadi 

perbedaan, ada yang baik dan ada yang kurang. Hal tersebut tentunya 
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dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya etos kerja masyarakat setempat. 

Dengan memilih lokasi ini, akan digali seberapa besar etos kerja 

masyarakat petani karet tersebut, dan terkait pula kehidupan 

perekonomiannya. 

2. Pemilihan daerah Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur memang semenjak 

dahulu dikenal sebagai daerah penghasil karet di wilayah Kapuas dan 

Kalteng, sebab daerahnya memang dataran yang sedang yaitu tidak 

rendah dan tinggi, sehingga cukup baik untuk kebun karet. Bahkan 

semenjak zaman dulu (zaman Belanda) sudah ada perkebunan karet milik 

rakyat, jadi memang punya sejarah cukup panjang. 1   

3. Sepengetahuan penulis permasalahan ini belum pernah ada yang 

mengangkatnya, sehingga layak diteliti. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data 

mengenai variabel-variabel yang di teliti, yaitu pihak petani kebun karet di Anjir 

Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas yang berjumlah 7 orang. 

Objek penelitian ini adalah sasaran atau tujuan utama dari penelitian ini, 

yaitu gambaran strategi petani kebun karet dalam menghadapi fluktuasi harga 

karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas, penyebab dari 

permasalahan etos strategi petani kebun karet dalam menghadapi fluktuasi harga 

karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas,  dan cara mengatasi 

                                                
1Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemkab Kapuas, Sejarah Pertanian Kabupaten Kapuas, 

2014. 
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permasalahan strategi petani kebun karet dalam menghadapi fluktuasi harga karet 

di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas. 

 

D.  Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Gambaran strategi petani kebun karet dalam menghadapi fluktuasi 

harga karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas.  

b. Penyebab permasalahan strategi petani kebun karet dalam 

menghadapi fluktuasi harga karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas 

Timur Kab. Kapuas. 

c. Cara mengatasi permasalahan strategi petani kebun karet dalam 

menghadapi fluktuasi harga karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas 

Timur Kab. Kapuas. 

2.   Sumber Data 

Yang menjadi sumber data dalam penelitin ini adalah: 

a. Responden, ialah para pihak yang terlibat langsung dalam masalah 

yang diteliti, yaitu para petani kebun karet di Anjir Serapat Kec. 

Kapuas Timur  yang berjumlah 7 orang. Dengan kriteria yaitu: (1) 

mereka yang memang bekerja sebagai petani karet, bukan buruhnya, 

(2) mereka yang memiliki tanah sendiri untuk kebun karet, (3) 

mereka yang bertani karet sudah lebih dari 10 tahun, dan (4) mereka 

yang tetap mengandalkan penghasilan hidupnya dari perkebunan 

karet, disamping bertani padi, bukan pedagang, PNS dan wiraswasta.   
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b.  Informan, ialah para pihak yang dianggap mengetahui permasalahan 

ini dan dapat memberikan informasinya, seperti para tokoh 

masyarakat setempat, para tetangga responden, dan pihak lainnya 

yang dapat memberikan keterangan berkaitan permasalahan yang 

diteliti ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah melalui interview (wawancara), yaitu dengan melakukan 

tanya jawab atau berdialog secara langsung kepada responden dan informan 

penelitian ini, sehingga diperoleh data yang diperlukan mengenai strategi petani 

kebun karet dalam menghadapi fluktuasi harga karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas 

Timur Kab. Kapuas. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mengolah data digunakan teknik berikut, yaitu: 

a. Editing, yaitu dengan menyeleksi secara selektif terhadap data yang 

telah diperoleh, dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan 

apabila ada kekurangan, sehingga diperoleh data yang valid. 

b. Kategorisasi, yaitu dengan melakukan penyusunan terhadap data 

yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga 

tersusun secara sistematis. 
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2. Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif2, yaitu dengan 

melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian 

lapangan mengenai strategi petani kebun karet dalam menghadapi fluktuasi harga 

karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas berdasarkan kepada 

prinsip ekonomi Islam tentang konsep etos kerja atau bekerja dalam Islam, 

kemudian dibagian akhirnya ditarik kesimpulannya. 

 

G. Tahapan Penelitian  

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sehingga siap di 

munaqasahkan, ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis lebih dahulu mempelajari dengan seksama 

permasalahan yang akan diteliti dengan terjun langsung ke lapangan mengenai 

permasalahan terhadap sejauh mana fluktuasi harga karet berpengaruh pada etos 

kerja para petani, kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian 

yang berjudul strategi petani kebun karet dalam menghadapi fluktuasi harga karet 

di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas. Untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Penasehat dan meminta 

persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam. Setelah keluarnya penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing 

                                                
2Menurut Suharsimi Arikunto: analisis kualitatif ialah penelaahan secara mendalam 

terhadap data yang diperoleh secara non statistik atau tanpa menggunakan perhitungan angka, 

meskipun bisa saja menyebutkan banyaknya seperti jumlah anggotta keluarga atau masyarakat, 

sehingga diketahui  berdasarkan norma-norma atau aturan yang berlaku. Lawannya adalah 

kuantitatif, yaitu berdasarkaan angka-angka. Lihat: Suharsimi Arikunto, op. cit, h. 12. 
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pada tanggal 02 Februari 2016, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan 

perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan pada hari Senin, 25 April 

2016. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, dan 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan teknik wawancara secara 

langsung kepada responden dan informan, sehingga diperoleh data yang 

diperlukan. Untuk melakukan riset ini maka diperlukan waktu selama 1 (satu) 

bulan sesuai dengan surat perintah riset  yang telah dikeluarkan Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, yaitu dari tanggal 04 Mei 206 s/d 

04 Juni 2016. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang 

diperoleh berdasarkan teknik pengolahannya dengan  teknik editing dan 

kategorisasi yang kesemuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pada bab 

IV mengenai etos kerja petani kebun karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur 

Kab. Kapuas. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, maka dilakukan analisis 

secara kualitatif berdasarkan prinsip ekonomi Islam tentang perbankan syariah 

dan ditarik kesimpulannya. Tahap ini dimulai dari 01 Juli 2016 s/d 01 November 

2016. 

4. Tahapan Penyusunan 

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh tentang strategi petani kebun karet dalam menghadapi fluktuasi harga 

karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas berdasarkan sistematika 
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penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif 

kepada Dosen Pembimbing, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya 

tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.  


