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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Sejumlah Data digali dan diperoleh dari Desa Handil Negara Kecamatan 

Gambut Kabupaten Banjar, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan Sosiologis. Sifat  penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan 

pemecahan masalah dari lokasi (lapangan penelitian).
1
 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian yang penulis lakukan ini mengambil lokasi di Desa Handil 

Negara Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Alasan pemilihan lokasi 

pemilihan ini adalah karena Desa handil negara merupakan desa yang 

mayoritas penduduknya rata-rata bekerja sebagai petani  padi, baik padi 

penggarap, maupun lahan pemilik.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para petani Desa 

Handil Negara Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar untuk memberikan 

keterangan dan informasi yang diperlukan penulis. 

                                                 
1
 Moeleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002 
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2. Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama peneliti. Objek 

penelitian adalah etos kerja yang dimiliki oleh para Petani Desa Handil 

Negara Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang 

merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik 

mengenai  objek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan 

oleh peneliti untuk  menjawab penelitian berlangsung.
2
 

a. Data primer yaitu berupa informasi dan keterangan yang diperoleh 

langsung dari informan (para Petani Desa Handil Negara Kecamatan 

Gambut Kabupaten Banjar). 

b. Sekunder yaitu data-data pendukung penelitian yang diperlukan oleh 

penulis. 

2. Sumber Data 

sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini maka diperlukan sumber data yaitu narasumber (informan) 

yaitu orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber 

data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber 

                                                 
2
 Tim Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Metode 

Penelitian Kesyariahan (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 

Banjarmasin, 2013), hlm. 87. 
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sangat penting, bukan sekedar memberi respon melainkan orang yang 

memang terlibat dalam penelitian yang ingin diteliti
3
.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang 

yang terlibat langsung dalam penelitian ini (para Petani Desa Handil 

Negara Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar), untuk memberikan data 

informasi yang diperlukan oleh penelitian sebanyak 10 orang petani, 

karena latar belakang dari jawaban para petani Desa Handil Negara 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dan relevan, teknik yang penulis gunakan 

dalam penelitian.
4
 

1. Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian. Adapun yang  diteliti adalah aktivitas 

kerja para petani yang bekerja di sawah. 

2. Wawancara yaitu penulis berhadapan langsung dengan informan, 

selanjutnya sumber data memberi jawaban secara langsung. Data yang 

digali melalui teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

                                                 
3
 Ibid. hlm. 92. 

 
4
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 100. 
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permasalahan yang terjadi dilapangan, sehingga diperoleh jawaban 

terhadap khasus yang diteliti.
5
 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data  

Untuk mengolah data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut:
6
 

a. Editing data yaitu mencek dan mengoreksi kembali data yang telah 

terkumpul untuk memperbaiki kekurangannya, kemudian 

disempurnakan sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Kategorisasi data (pengelompokan data), yaitu dengan menyusun secara 

lengkap terhadap data yang diperoleh berdasarkan kelompok 

permasalahan, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. 

c. Interpretasi data yaitu tahapan ini penulis memberikan komentar, 

penjelasan atau menafsirkan data yang kurang jelas agar lebih mudah 

dipahami dan dimengerti. 

2. Analisis data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam hasil penelitian 

dan  membahasnya yang mengacu pada landasan teoritis. Adapun metode 

                                                 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 410. 

 
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Ibid., hlm. 12 
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analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis dengan teknik 

induktif yang mengambil fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang 

kongkrit. Kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum. Teknik ini digunakan untuk menjawab persoalan etos kerja yang 

dimiliki petani.
7
 

 

G. Tahapan Penelitian 

Agar menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga  dimunaqasahkan, 

maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, 

kemudian dikonsultasikan kepada dosen penasehat akademik untuk 

meminta persetujuan, selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Ekonomi 

syariah, setelah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi Fakultas 

Ekonomi  dan Bisnis Islam. Setelah diterima dan ditentukan dosen 

pembimbing I dan dosen pembimbing II oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan 

seperlunya, setelah itu baru bisa diseminarkan.  

Telah diterima proposal skripsi 18 agustus 2017, nomor: B-

2776/Un.20/11.1/PP.00.9/08/2017 dan diseminarkan di Banjarmasin, 25 

Agustus 2017, nomor: B-4633/Un.20/11/2017. Lokal 15 FSEI Lantai 2. 

                                                 
7
 Noeng Muhadjir. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin, 

2000 
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3. Tahapan Pekerjaan Lapangan (Pengumpulan Data)  

Pada tahap ini penulis  langsung melakukan penelitian lapangan 

dengan  survei atau bertransaksi langsung dengan para Petani, sehingga 

dapat diperoleh data yang diperlukan. 

 melakukan Permohonan Izin riset di Gambut, 13 februari 2018 

nomor: B-469/ Un.14/III.5/PP.00.9/02/2018 Desa Handil Negara 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar selama 2 bulan. 

4. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data 

Tahap ini dilakukan terhadap semua data yang dikumpulkan, 

diolah sesuai dengan ketentuan teknik pengolahan data baru kemudian 

dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan landasan teoritis yang telah 

disusun, sehingga diperoleh kesimpulan sebagaimana tertuang pada bab 

IV. 

Telah selesai melakukan riset selama dua bulan dari tanggal 14 

Februari 2018 s/d 14 April 2018. Nomor:    /     / KGB-III/2018. 

5. Tahap penyususnan Akhir (Penyempurnaan) 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah 

diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk mencapai 

kesempurnaan, maka dilakukan konsultasi secara intensif kepada dosen 

pembimbing dan asisten pembimbing. Hingga dianggap baik dan layak 

untuk dijadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi tentang Etos Kerja 

Para Petani Desa Handil Negara Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar  

dalam Perspektif Ekonomi Islam dan siap untuk dimunaqasyahkan. 


