BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field
research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lokasi
penelitian untuk mencari sumber data yang diperlukan.
Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan sosiologiekonomi yang mengkaji bagaimana perilaku masyarakat memengaruhi ekonomi
sebaliknya bagaimana ekonomi memengaruhi masyarakat.1

B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang penulis teliti adalah Desa Bakambat yaitu sebuah
desa yang terletak di daerah pesisir pantai, tepatnya di Kecamatan Aluh-Aluh,
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Bakambat merupakan desa
yang berada di muara sungai Barito menghadap langsung ke Laut Jawa. 2

C. Data dan Sumber Data
Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah:
a. Identitas informan yaitu keterangan diri seseorang yang meliputi, nama,
tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status, pendidikan, umur dan
agama.
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b. Gambaran perilaku masyarakat petani Desa Bakambat yang melakukan
utang piutang.
c. Alasan masyarakat petani desa Bakambat dalam melakukan utang piutang
kepada rentenir.
d. Tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku masyarakat petani desa
Bakambat yang melakukan utang piutang kepada rentenir.
Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu masyarakat petani
yang terlibat langsung dalam penelitian yang akan memberikan informasi
mengenai masalah yang diteliti. Informan yang akan menjadi sumber data dalam
penelitian ini adalah 5 (lima) orang.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Wawancara yaitu sebuah interaksi antara dua pihak atau lebih yang berupa
percakapan tanya jawab secara lisan yaitu pewawancara sebagai penanya
dan responden sebagai pemberi jawaban.3Dalam teknik wawancara ini
penulis menggunakan wawancara bebas.
2. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
melengkapi

penulisan.4
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berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga didapatkan data
yang lengkap dan tidak berdasarkan perkiraan.5

E. Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan
analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara
mendalam terhadap hasil penelitian untuk diuraikan dengan sistematis sehingga
dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Tahapan Penelitian
1. Tahapan Pendahuluan
Pada tahapan ini, penulis mempelajari serta menelaah subyek dan obyek
penelitian. Selanjutnya dituangkan kedalam sebuah desain proposal. Demi
kesempurnaan penelitian, maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan
meminta persetujuan untuk bisa dimasukkan ke biro skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam agar dapat disidangkan. Setelah disetujui dan
melalui surat penetapan judul serta penetapan dosen penasehat I dan
penasehat II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan.
2. Tahap Pengumpulan Data
Dalam tahapan ini, penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya
melalui wawancara kepada informan (masyarakat), survei langsung
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kelapangan, perpustakaan dan mencari di internet untuk memperoleh datadata untuk mencapai tujuan yang diinginkan penulis.
3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data
Pada tahapan ini, penulis mengolah dan menganalisis data secara teratur
dari data yang sudah terkumpul untuk memudahkan dalam membuat
simpulan.
4. Tahapan Penyusunan Laporan
Penyusunan pada tahap ini dilakukan berdasarkan sistematika penulisan
untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dengan konsultasi kepada dosen
penasehat dan asisten penasehat yang tujuannya untuk mengoreksi karya
ilmiah tersebut. Kemudian digandakan dan siap untuk dimunaqasahkan
dihadapan tim penguji skripsi.

