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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, data-data yang ditemukan 

dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.  

2. Sifat Penelitian 

Adapun sifat penelitian ini adalah studi deskriptif yaitu riset yang 

dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variable tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variable yang satu dengan variable 

yang lain.
1
 Memberikan gambaran bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap 

pengerjaan kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas 

Timur Kabupaten Kapuas Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah kebun karet di Desa 

Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas. 

Dipilihnya kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas 

Timur Kabupaten Kapuas yaitu: 

a. Bagi hasil kebun karet di Desa Anjir mambulau Tengah Kecamatan 

Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yang paling banyak dirugikan 

                                                 
1
  Suliyanto, Metode Riset Bisnis, (Yogyakarta, Andi, 2006), h. 9 
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adalah pemilik kebun atau tidak ratanya pembagian antara pemilik dan 

penggarap. 

b. Sepengetahuan penulis baik judul maupaun lokasi penelitian ini tidak 

ada yang menelitinya, sehingga layak untuk diteliti. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun karet dan 

penggarap kebun karet. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah mekanisme bagi hasil terhadap pengerjaan 

kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur 

Kabupaten Kapuas. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas responden, meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, umur, 

pendidikan, agama, alamat dan jabatan. 

b. Mekanisme bagi hasil kebun karet di Desa Anjir Mambula Tengah 

Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas. 

c. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil kebun 

karet tersebut. 
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2. Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden, yaitu pemilik kebun karet dan penggarap kebun karet. 

b. Informan, yaitu informan, yaitu masyarakat yang mengetahui dan 

dapat memberikan informasi dan keterangan-keterangan sehubungan 

dengan masalah yang diteliti sehingga menjadi lengkap. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui 

wawancara yaitu penulis mengadakan dialog langsung dengan responden dan 

informan yang akan memberikan keterangan mengenai permasalahan-

permasalahan yang diteliti, disamping itu penulis juga menggunakan teknik 

observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi 

penelitian. 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu 

secara: 

a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali 

kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh di 

lapangan, sehingga didapatkan data yang valid. 

b. Deskriptif, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk 

uraian hasil penelitian. 
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c. Tabulasi, yaitu menyajikan sebagian data dalam bentuk table. 

2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu dengan cara menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya 

mengacu pada landasan teoritis yang ditinjau berdasarkan muamalah dan 

mudharabah dalam Islam. 

 

 

F. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian, penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari, menelaah dan mengkaji dengan 

seksama permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dituangkan dalam 

bentuk proposal dan dikonsultasikan dengan dosen penasehat serta 

meminta persetujuan untuk diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dengan surat 

penetapan judul serta Dosen Pembimbing I Bapak Drs. Nispan Rahmi, 

M.Ag dan Dosen Pembimbing II Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag.,MHI maka 

penulis mengadakan konsultasi untuk diseminarkan. Pada hari Rabu, 19 

Februari 2014 di ruang munaqasyah I. 
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2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan kedua, penulis menghimpun data yang diperlukan 

dengan melakukan riset selama 1 bulan dari tanggal 10 Maret s/d 10 April 

2014 2013 lokasi penelitian yaitu kebun karet di Desa Anjir Mambulau 

Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dengan 

menggunakan teknik pengamatan secara langsung dan wawancara kepada 

responden dan informan, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis, data kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II 

dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan tahapan masalah yang 

diteliti. 

4. Tahap Penutup atau Penulis Laporan 

Tahap penulis laporan yakni penulis menyusun keseluruhan dari hasil 

penelitian sesuai dengan sistematika penulisan dan kemudian siap 

dimunaqasyahkan didepan tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 

 


