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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

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

penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi peneliti, suatu tempat yang dipilih 

sebagai lokasi untuk meyelidiki gejala objektif dan subjektif yang terjadi di lokasi 

tersebut, Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. (Fathoni, 2011, hal. 96).

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Deskriptif  yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi atau gambaran mengenai fenomena yang diselidiki, penelitian kualitatif 

digunakan untuk mengungkapkan permasalahan secara utuh lengkap dengan disertai 

data yang menggambarkan keadaaan yang sebenarnya berdasarkan fenomena yang 

mendalam, rinci dan tuntas. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan simpulan yang benar dan akurat. Penulisan penelitian ini dilakukan 

dengan menggambarkan objek yang diteliti secara apa adanya dengan pernyataan yang 

bersifat kualitatif. Dan dalam hal ini unsur kehidupan yang dibahas peneliti adalah 

peranan usaha pertanian padi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di desa 

handil babirik. 
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B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini Mengambil Lokasi di Kabupaten Tanah Laut Tepatnya Di Desa 

Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur. Hal ini dikarenakan Pada dulunya Desa 

Handil Babirik Adalah Desa Petani, Pekebun dan Pedagang. Dimana Hampir semua 

Kepala Keluarga bermata pencaharian sebagai Petani, Pekebun, dan pedagang, tidak 

sedikit dari mereka mengandalkan mata pencaharian dari hasil bertani padi. 

 

C. Subjek Dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian merupakan pelaku dalam kegiatan (Suharsaputra, 2012, hal. 

175). Subjek penelitian adalah masyarakat petani Desa Handil babirik Kecamatan 

Bumi makmur Kabupaten Tanah Laut sebanyak 8 orang, beserta kepala Desa Handil 

babirik Kecamatan Bumi makmur Kabupaten Tanah Laut. 

2. Objek Penelitian 

Objek adalah sesuatu yang menjadi sasaran penelitian (Suharsaputra, 2012, hal. 

166). Dalam objek penelitian ini peranan dan kendala masyarakat petani Desa Handil 

babirik Kecamatan Bumi makmur Kabupaten Tanah Laut. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : 
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a. data primer adalah data yang berlangsung memberikan data kepada peneliti, 

pengumpulan data primer dilakukan peneliti dengan wawancara secara langsung 

kepada masyarakat petani sebanyak 8 orang serta dengan kepala desa Handil 

Babirik Kecamatan bumi makmur Kabupaten Tanah Laut. 

b. data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, seperti lewat hp orang lain, atau lewat dokumen. Peneliti 

dapat memiliki data sekunder berupa dokumentasi, literature, serta dokumen 

resmi yang dimiliki di Desa Handil Babirik Kecamatan bumi makmur Kabupaten 

Tanah Laut. 

2. Sumber Data 

Sumber datayang akan diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu : 

a. sumber data primer yang akan  diperoleh dilokasi penelitian meliputi jawaban 

jawaban dari pertanyaan yang tertuju kepada Kepala Desa,  Masyarakat, (pelaku)  

dan masarakat umum. 

b. sumber data sekunder diperoleh  dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan yang dibahas. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
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yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sogiono, 2012, hal. 401). 

1. Interview/wawancara, yaitu penulis melakukan percakapan aatau dialog 

secara langsung dengan responden untuk menggali keterangan ya 

ngberhubungan dengan permaslahan yang diteliti. 

2. Dokumentasi (documentation), yaitu pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan perkiraan 

(Sumandi, 2008, hal. 151). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi berupa foto-foto yang penulis ambil saat observasi dan 

wawancara kepada para petani padi, sehingga diperoleh dokumentasi untuk 

kelengkapan data yang diperlukan penulis. 

 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Editing, yaitu peneliti kembali meneliti data-data yang sudah terkumpul baik 

kelengkapannya, penjelasannya dan kesempurnaan jawaban informan serta 

melakukan perbaikan-perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan 

sehingga data yang diperoleh data dapat dipertanggung jawabkan. 

b. kategorisasi, menggolong-golongkan jawaban informasi dalam kelompok-

kelompok tertentu sesuai dengan kreteria  yang tepat, dan dalam pengelolahan 

data pada  penelitian ini penulis melakukan penyusunan  dan pengelompokan  
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data yang sudah diperoleh seseuatu dengan permasalahannya ( Sugiono p. D., 

2019, hal. 124) 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain (Sugiyono, 2016, hal. 244)

 Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Tahap Reduksi Data 
 
Reduksi data merupakan proses pemilihan. Pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data yang muncul dalam catatancatatan tertulis di lapangan. Proses 

ini terjadi secara terus- menerus, selama penelitian. Reduksi data merupakan 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud 

yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Data tersebut 

masih terkumpul menjadi satu, dengan reduksi data maka data yang tidak perlu 

akan dibuang. 

2. Tahap Penyajian Data 
 
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
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tindakan. Dengan penyajian data penelitian dapat memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian 

data. Dengan demikian, data yang sudah diperoleh di lapangan akan di tarik 

kesimpulan sesuai dengan tujuan. Setelah data direduksi, langkah analisis 

selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk seperti table, grafik, dan sejenisnya. Penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya. Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian adalah dengan teks naratif. 

3. Tahap Penarikan Kesimpulan 
 
Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-

hal yang telah ditemui dengan melakukan pencatatan- pencatatan data. Data yang 

telah dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini diawali dari proses pengumpulan data yang sesuai 

dengan rumusan permasalahan, mendefinisikan dari hal-hal yang ditemui dalam 

observasi langsung dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara utuh 

(Sugiono, 2015, hal. 91). 

 

G. TahapanPenelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tahap-tahap penelitian sebagai 

berikut: 
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1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini Penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan 

yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuan, selanjutnya diajukan kepada 

pihak jurusan Ekonomi Syariah untuk mempertimbangkan penelitian yang akan 

diangkat, setelah disetujui kemudian diajukan ke pihak Biro Skripsi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini Penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan 

dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah 

ditentukan. Yaitu dengan mengajukan permohonan riset yang dikeluarkan oleh 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah 

data tersebut dengan menggunakan teknik teknik pengolahan data, kemudian dianalisis 

secara kualitatif yang kesemuannya dituangkan dalam laporan penelitian pada bab IV. 

4.  TahapanPenyusunan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai 

dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan 

secara intensif kepada Dosen Pembimbing hingga dianggap baik dan layak dijadikan 

sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan


