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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu

dengan cara peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-

data yang diperlukan. Artinya data-data yang dikumpulkan bukanlah berupa

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

lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan lain-lain. Penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menggambarkan bagaimana

Peranan Usaha Budi daya Jamur Tiram Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa

Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini  berlokasi di desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh

Kecamatan Barito Kuala Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi tersebut karena

usaha budi daya jamur tiram di desa tersebut sudah berjalan cukup lama sejak

tahun 2011 hingga sekarang usaha ini mengalami peningkatan dan sudah mampu

menarik perhatian dari pemerintah dengan adanya bantuan berupa sarana dan

prasarana, budi daya jamur ini merupakan salah satu alternatif usaha yang dapat

menambah penghasilan masyarakat yang pada dasarnya masyarakat di desa

tersebut sebagian besar adalah seorang petani yang penghasilannya musiman dan

menjadi pengangguran disaat musim panen atau tanam telah selesai.
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C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu memiliki data

mengenai variabel-variabel yang diteliti (Sugiyono, 2011, hlm. 8). Jadi subjek

penelitian ini adalah masyarakat yang terkait sebagai karyawan dari usaha budi

daya jamur dan pelaku usaha budi daya jamur tiram “Mutiara alam” serta kepala

desa di Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

2. Objek

Objek penelitian merupakan suatu hal yang akan diteliti dengan

mendapatkan data atau untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik

kesimpulan (Sugiyono, 2011, hlm. 38), jadi objek yang diteliti dalam penelitian

ini adalah Peranan Usaha Budi daya Jamur Tiram terhadap pendapatan

masyarakat di desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito

Kuala.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan

informasi atau keterangan, menggunakan jenis data kualitatif, yaitu berupa kata-

kata atau gambar bukan angka-angka, kalaupun ada angka-angka sifatnya sebagai

penunjang yang nantinya menunjukan fakta (Denim, 2014, hlm. 51). Data yang

digali dalam penelitian ini adalah data yang berdasarkan rumusan masalah yang

dikumpulkan tentang peranan usaha budi daya jamur tiram Mutiara Alam dalam
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meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Danda Jaya dan tinjauan etika

bisnis Islam dalam usaha budi daya jamur tiram Mutiara Alam di Desa Danda

Jaya yang penulis peroleh dari wawancara langsung dengan pelaku usaha jamur

tiram Mutiara Alam dan masyarakat selaku karyawan dalam usaha budi daya

tersebut.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

a. Pengusaha Jamur di Desa Danda Jaya, penelitian ini menggunakan

teknik purposive sampling, dalam penelitian ini dipilih 5 orang

informan yang berdasarkan pertimbangan dari data jadwal produksi

terbaru, dalam kegiatan produksi mereka terus berjalan dan terjadwal

serta cukup lama bergabung dengan kelompok.

b. Karyawan Bidang Produksi, karena memproduksi dan memasarkan

jamur bukan suatu pekerjaan yang terikat, tidak ada karyawan tetap

serta jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka dalam memilih

informan menggunakan teknik sampling insidental, yaitu siapa saja

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu

cocok sebagai sumber data.

c. Karyawan Bidang Pemasaran, karena dalam proses pemasaran para

pengusaha jamur mengumpulkan dan menyerahkan kepada orang-

orang yang sama, maka dalam memilih informan menggunakan teknik
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sampling insidental sama dengan teknik pengambilan sampel untuk

memilih informan pada karyawan produksi.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai

berikut:

1. Wawancara, adalah proses dalam mengumpulkan informasi dengan

menggunakan suatu metode tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun

tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara

dengan orang yang diwawancarai (Sujarweni, 2014, hlm. 31). Penulis

menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan yang sesuai

dengan pedoman yang telah dibuat dan mengenai data-data para informan

yang bersangkutan.

2. Dokumenter, adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan tidak berdasarkan

pada perkiraan (Suwandi, 2008, hlm. 152). Metode ini dilakukan dengan

melihat dokumen-dokumen resmi, adapun dokumen resmi dalam penelitian

ini berupa data dari profil Desa Danda Jaya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Untuk pengolahan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai

berikut:
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a. Editing, yaitu peneliti mempelajari dan meneliti kembali data-data yang

telah terkumpul, sehingga dapat diketahui kelengkapan maupun

kekurangannya dalam rangka proses penyusunan; dan

b. Interpretasi, yaitu dengan cara memberikan pandangan teoritis terhadap

data yang telah dikumpulkan.

2. Analisis Data

Yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif mengenai subjek penelitian

yang meggabungkan data dari lapangan dengan teori berdasarkan subjek yang di

teliti, data-data yang di peroleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata, dan

di deskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis. Adapun teori

yang digunakan dalam menganalisis menggunakan teori anjuran bekerja dalam

Alquran dan Hadis, tujuan berusaha dalam ekonomi Islam menurut M. Nejatullah

Sidiqi serta prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam.

G. Prosedur Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan, pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar

terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran

umum. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian,

yang berjudul “Peranan Usaha Budi daya Jamur Tiram terhadap Pendapatan

Masyarakat di Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten

Barito Kuala, untuk kesempurnaan maka penulis konsultasikan dengan

dosen penasehat dan ketua jurusan ekonomi syariah, (tanggal 13 Februari

2019) setelah disetujui diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan
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Bisnis Islam. Setelah mendapatkan surat penetapan judul serta penetapan

dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II (tanggal 1 maret 2019),

maka dikonsultasikan kembali untuk perbaikan seperlunya yang kemudian

diseminarkan (tanggal 10 April 2019).

2. Tahapan Pengumpulan Data, mengumpulkan data-data yang diperlukan

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik purposive

sampling dan teknik sampling insidental sebagaimana yang telah

ditetapkan.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data, penulis mengolah dan menganalisis

data yang telah terkumpul dengan teknik pengolahan dan analisis data yang

telah ditetapkan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen penasehat dalam

rangka perbaikan dan kesempurnaannya.

4. Tahapan Penyusunan Laporan, penulis menyusun hasil penulisan yang

diperoleh sesuai dengan sistematika penelitian, kemudian dikonsultasikan

kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus

memohon persetujuan, apabila sudah disetujui dan di anggap sebagai karya

ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap di

munaqasahkan di hadapan tim penguji skripsi.


