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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya (grand tour 

observation dan grand tour question) atau yang disebut dengan penjelajah umum 

(Sugiyono, 2014, hlm. 209). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode 

pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian 

seperti persepsi perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moeleong, 2009, hlm. 

6).  

Sedangkan deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka. Selain itu, segala sesuatu yang dikumpulkan cenderung 

menjadi kunci dari objek yang telah dipelajari. Data yang mungkin berasal dari 

naskah, wawancara, catatan, lapangan, dokumen dan sebagainya tersebut 

dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau 

realitas (Sudarto, 1997, hlm. 66). 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lokasi penelitian mayoritas masyarakatnya 

bekerja sebagai petani padi. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena di Desa 

Kahakan ini pernah diadakan Penas (Pekan Nasional) Tani ke-4 pada tahun 1980-
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an. Luas lahan pertaniannya pun cukup luas yaitu 235 ha dan hampir 60% 

mempunyai jaringan irigasi teknis (Hasil wawancara Bapak Johansyah selaku 

ketua kelompok Tani Nawida dan Ketua P3A (Perkumpulan Petani Air) Kahakan 

pada tanggal 10 Juli 2022). 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017) subjek adalah bagian dari jumlah dan karaktristik 

yang dimiliki oleh objek tersebut. Jika obyeknya besar, dan penelitian tidak 

mungkin untuk mempelajari segala sesuatu yang ada pada obyek yang besar, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan subyek yang diambil dari populasi, apa yang dipelajari subyek, 

kesimpulan akan dipaksakan oleh objek. Untuk itu subjek yang diambil harus 

betul-betul Representatif (mewakili). Subjek dari penelitian ini adalah Petani Padi 

Desa Kahakan.  

Dalam menentukan subjek pada penelitian ini menggunakan metode 

Nonprobability Sampling dengan teknik Purposive Sampling yang merupakan 

teknik memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri khusus 

yang dimiliki oleh subjek yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan 

ciri-ciri atau sifat-sifat objek yang diketahui sebelumnya. (Muhammad, 2008: 

175).  

Dari jumlah subjek sebagaimana yang tertera diatas tidak semua petani desa 

Kahakan yang akan dijadikan subjek akan tetapi hanya 8 informan yang diambil 

sebagai subjek merupakan para petani padi yang memiliki keluarga, petani padi 

yang memiliki pengalaman menjadi petani padi selama 15 tahun atau lebih, dan 
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petani padi yang memiliki luas lahan 1/2 ha atau lebih sehingga dianggap lebih 

representatif untuk mewakili objek. 

Menurut Sugiyono (2017: 117) pengertian objek penelitian adalah “suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Objek dari penelitian ini yaitu Etos Kerja Islam dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Keluarga oleh Petani Padi Desa Kahakan.  

D. Data dan Sumber Data 

A. Data 

a. Data primer 

Menurut Sugiyono (2017), sumber data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer 

yaitu data yang penulis dapatkan dari informan atau sumber pertama 

berupa informasi-informasi yang belum diolah berupa hasil wawancara 

dengan petani padi Desa Kahakan. 

b. Data sekunder 

Menurut Sugiyono (2017), sumber data sekunder adalah sumber data 

yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan memahami melalui 

media lain yang bersumber dari literatur, buku dan dokumentasi. Data 

yang diperoleh dari lembaga atau pun instansi yaitu dari Kantor Desa 

Kahakan.   

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

informan, atau pihak-pihak yang dianggap oleh penulis mampu memberikan 



46 

 

 

informasi dan informasi tambahan terkait dengan penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Suharsimi 

Arikunto, 2013, hlm. 173). Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi 

non partisipan yaitu observer tidak ambil bagian dalam kehidupan observee 

(orang yang di observasi) (Hasanah, 2016, hlm. 36). Metode ini digunakan 

sebagai langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan dengan 

melihat langsung objek penelitian. Data tersebut meliputi gambaran umum 

Desa Kahakan dan kegiatan petani padi dalam bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab langsung oleh objek yang diteliti (Sugiyono, 2017, hlm. 145). 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur, yaitu proses wawancara dimana peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. 

Yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah 8 petani padi Desa 

Kahakan yang sesuai kriteria menjadi informan. 

3. Dokumentasi 

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen 

yang berkaitan dengan data Desa Kahakan yang diperlukan dalam penelitian 
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seperti gambaran umum dan data profil Desa Kahakan serta gambar kegiatan 

petani padi saat bekerja. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah berbagai data terkumpul , maka untuk menganalisis digunakan 

teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan 

data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang 

bagaimana etos kerja Islam petani padi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengelolahan data 

sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Pada tahap ini adalah mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Pada tahap ini penulis mensinkronkan hubugan antara data yang satu 

dengan data yang lainnya. Dalam artian penulis mengorganisir data kemudian 

menghubungkan data-data tersebut secara terstruktur sesuai dengan tujuan 

peneliti. 

3. Verifikasi Data  

Pada tahap ini penulis mulai melakukan analisis permasalahan dengan 

melakukan penafsiran terhadap data yang telah diorganisir, sehingga dari 

tahap ini peneliti akan memperoleh jawaban dari apa yang terdapat pada 

rumusan masalah (Sugiyono, 2017, hlm. 247). 
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G. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan  

Pada tahap ini, pada tanggal 30 Juni 2021 penulis menyelidiki secara 

menyeluruh masalah yang akan diteliti, yang temuannya akan didiskusikan 

dengan dosen pembimbing untuk kemudian disajikan dalam bentuk proposal 

penelitian. Skripsi tersebut kemudian diserahkan ke Biro Skripsi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 5 Juli 2021. Kemudian 

dikonsultasikan kembali untuk perbaikan yang diperlukan setelah surat 

penetapan dan penunjukan pengawas, kemudian diadakan seminar pada 

tanggal 10 Desember 2021.  

2. Tahap Pengumpulan Data  

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu menyiapkan surat penelitian 

selama satu bulan dari penelitian lapangan terhitung dari 25 Maret 2022 s.d. 

25 April 2022 berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap 

subjek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data  

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data, yang kemudian diolah 

dengan menggunakan teknik editing dan kategorisasi dari tanggal 25 April 

2022 s.d. 10 Mei 2022. Kemudian, dengan menggunakan analisis kualitatif, 

telaah data yang telah terkumpul.  

4. Tahap Penyusunan Akhir  

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis data-data yang 

terkumpul sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing dan akan terus menyempurnakannya sehingga 
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menjadi karya tulis ilmiah berupa skripsi terhitung dari 10 Mei 2022 s.d. 30 

Mei 2022, kemudian diajukan pada tanggal 20 Juni 2022, dan di 

munaqasyahkan pada tanggal 8 Juli 2022. 

  


