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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach)

yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu objek, tempat, atau lingkungan, untuk

mengumpulkan berbagai data dan informasi dalam rangka memperbaiki atau

menyempurnakan suatu keadaan. Artinya data-data yang dikumpulkan bukanlah

berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara,

catatan lapangan, catatan memo, dan lain-lain. Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menggambarkan bagaimana Penetapan

Harga Sayur oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani di Kelurahan Landasan

Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahaan Landasan Ulin Utara. Peneliti

memilih lokasi ini karena Kelurahan Landasan Ulin Utara merupakan salah satu

daerah yang terkenal sebagai sentra produksi sayuran di kota Banjarbaru. Karena

banyaknya petani di Kelurahan Landasan Ulin Utara maka banyak hadir para

tengkulak yang menawarkan sebagai pembeli dan pemasar hasil sayur para petani.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penetapan harga sayur

oleh tengkulak di Kelurahan Landasan Ulin Utara.
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C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti,

atau subjek penelitian yang menjadi pusat perhatian atau sasasaran penelitian.

(Arikunto, 2014, hal. 188). Subjek penelitian ini adalah tengkulak dan petani di

Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Dengan jumlah informan 5 orang tengkulak, akan tetapi jumlah tengkulak tidak

diketahui di Kelurahan Landasan Ulin Utara, karena tengkulak bukan merupakan

pekerjaan tetap atau tidak terdata. Jumlah petani di Kelurahan Landasan Ulin

Utara sebanyak 1.033 orang dan peneliti mengambil 9 orang petani sebagai

informan.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang diteliti dengan data atau untuk

tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2005, hal.38)

Objek penelitian ini adalah penetapan  harga oleh tengkulak terhadap pendapatan

petani sayur di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota

Banjarbaru.

D. Data Dan Sumber Data

1. Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan

informasi atau keterangan, meggunakan jenis data kualitatf, yaitu berupa gambar

atau kata-kata bukan berupa angka-angka, misalkan ada angka-angka sifatnya
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sebagai penunjang yang nantinya menunjukan fakta. (Sudarwan, 2014, hal. 51)

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data yang berdasarkan rumusan

masalah yang dikumpulkan tentang penetapan harga sayur oleh tengkulak

terhadap pendapatan petani di Kelurahan Landasan Ulin Utara dalam perspektif

etika bisnis Islam dalam penetapan harga yang diperoleh dari wawancara dengan

5 orang Tengkulak dan 9 orang Petani.

1. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini:

a. Tengkulak di Landasan Ulin Utara, karna tengkulak bukan suatu pekerjaan

yang terikat dan populasi jumlahnya tidak diketahui, maka dalam

penelitian ini peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Dimana

partisipan menunjukkan peneliti kepada peserta lain yang memiliki

karakteristik, pengamalaman, atau sikap yang hampir sama atau berbeda

dengan mereka. (Cooper & Schindler, 2017, hal. 178)

b. Petani di Landasan Ulin Utara, penelitian ini menggunakan teknik

sampling Insidental dimana pengambilan sampel berdasarkan kebetulan,

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat

digunakan sebagai sampel dengan syarat orang yang bertemu kebetulan

cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2014, hal. 85). Dalam penelitian

ini dipilih 9 informan, yang mana informan tersebut bertemu secara

kebetulan dengan peneliti berdasarkan pertimbangan bahwa individu

tersebut cocok dan telah cukup lama menyatu dengan kegiatan yang akan

diteliti.
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E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu:

1. Wawancara adalah proses dalam mengumpulkan informasi dengan

menggunakan suatu metode tanya jawab bisa langsung bertatap

muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media

telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang

diwawancarai. (Sujarweni, 2014, hal.31) Peneliti menanyakan

kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan yang sesuai dengan

pedoman yang sudah dibuat.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Tahap pengolaha data

a. Editing, yaitu penulis mempelajari dan menliti kembali data-data

yang telah terkumpul, sehingga dapat diketahui kelengkapan maupun

kekurangan dalam rangka proses penyusunan.

b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.

2. Analisis data

Analisis data selesai dioalah, maka langkah selanjutnya adalah

menganalisis data tersebut dengan menggunakan etika penetapan harga dalam

perspektif etika bisnis Islam, yakni dalam penentuan harga harus diperhatikan

etika bisnis dalam Islam yaitu: Kejujuran, keadilan, tidak melipatgandakan harga,

tidak melakukan ikhtikar dan tadlis.
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G. Prosedur Penelitian

1. Tahap pedahuluan

Pada tahap ini peneliti mengamati secara garis besar terhadap

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum. Hasil  yang

dicapai kemudian dituagkan dalam bentuk proposal dengan judul, “(Analisis

Penetapan Harga Sayur oleh Tengkulak Terhadap Pendapatan Petani di Kelurahan

Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru)”, untuk

kesempurnaan maka penulis konsultasikan dengan dosen penasehat dan ketua

jurusan ekonomi syariah, ( tanggal 1 Maret 2019). Setelah mendapatkan surat

penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II

(tanggal 13 Maret 2019), maka dikonsultasikan kembali untuk perbaikan

seperlunya yang kemudian diseminarkan (tanggal 4 April 2019).

2. Tahapan pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah dan menganalisis data yang telah

terkumpul dengan teknik pengolahan dan analisis data yang telah ditetapkan,

kemudian dikonsulkankan kepada dosen penasehat dalam rangka perbaikan dan

kesempurnaannya.

4. Tahapan penyusunan laporan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai

dengan sistematika penelitian, kemudian dikonsultasikan kembali untuk
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kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan

pembimbing II sekaligus memohon persetujuan, apabila sudah disetujui dan

dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi.

Sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.


