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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni menggambarkan 

sekaligus mengkaji kondisi riil obyek penelitian berdasarkan data-data otentik 

yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak 

membutuhkan populasi dan sampel.
30 

Artinya penelitiannya cenderung 

menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna.  

Penelitian kualitatif menurut Jusuf Soewadji yang mengutip pendapat 

Strauss dan Corbin, adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan menurut 

pendapat Bogdan dan Tailor penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan 

dan perilaku orang-orang yang diamati.
31

 

Kemudian menurut Suharsimi Arikunto, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/menggambarkan variable masa 

lalu dan sekarang (sedang terjadi). Penelitian dilakukan terhadap variabel masa 

yang akan datang, adalah penelitian eksperimen karena belum terjadi, tetapi 
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sengaja didatangkan atau diadakan oleh peneliti dalam bentuk perlakuan 

(treatmen) yang terjadi dalam eksperimen.
32

 

Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu 

peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif 

peneliti sendiri.
33

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat 

diamati.
34

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Andoolo Utama Kecamatan 

Buke Kabupaten Konawe Selatan pada bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 

2017. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh.
35

 Oleh sebab itu, 

penulis menggunakan sumber data sekunder, sedangkan pengertian dari sumber 

data sukunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Penelitian penulis bukan diambil dari masyarakat akan tetapi dari buku-

buku, serta dokumen majalah yang ada kaitannya dengan masalah Puasa. Jadi data 

sukunder terbagi menjadi tiga yaitu : 
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1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
36

 Jadi 

bahan hukum primer yaitu; Kitab-Kitab Kuning, Fiqih Empat Madzhab, 

Fiqih Lima Madzhab, Fiqih Sunah, Ushul Fiqh, Buku atau Kitab Fiqih 

tentang Puasa, Fiqh Islam Wa Adillatuhu. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, atau pendapat para ahli 

hukum.
37

 Kemudian ditambah dengan fatwa-fatwa para ulama yang terkait 

mengenai masalah Puasa dengan pekerja berat. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
38

 Bahan tersier adalah 

bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), 

ensiklopedia.
39

 Oleh sebab itu penulis mengunakan seperti Ensiklopedi 

Muslim, Kamus Bahasa Indonesia dan lain-lain. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Observasi merupakan (pengamatan langsung), dimana peneliti melakukan 

pengamatan terhadap beberapa objek pendukung seperti keadaan di Desa 

Andoolo Utama Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Peneliti 

mengadakan pengamatan secara seksama terhadap kondisi obyektif yang 

akan diteliti langsung ke lapangan. 

b. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para informan yakni 4 

(empat) orang buruh tani di Desa Andoolo Utama Kecamatan Buke 

Kabupaten Konawe Selatan.  

c. Dokumentasi, yakni mengumpulkan seluruh dokumen, foto-foto, dan 

kearsipan lain yang berhubungan dengan penelitian.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah Analisis Kualitatif, 

dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk 

bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan 

kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh 

gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan 

sebaliknya. Untuk itulah penulis, dalam melakukan penelitian, mengunakan 

Analisis Kualitatif, yang akan menggali informasi, kemudian dianalisis 

menggunakan kualitatif. 
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Teknik analisis data kualitatif bersifat nonstatistik, yaitu pengolahan 

datanya tidak menggunakan analisis statistik, melainkan dengan analisis   

kualitatif.
40

 Jadi penulis menggunakan sistem analisis data kualitatif bersifat 

nonstatistik, yang bukan merupakan data angka-angka melainkan berupa kata-kata 

yang kemudian dianalisis. Penulis mengunakan cara dengan dimulai melihat 

pengertian puasa, syarat dan rukun puasa, dan uzur yang membolehkan untuk 

tidak berpuasa, kemudian ditarik ke dalam suatu pokok permasalahan atau 

perbedaan pendapat para ahli hukum Islam (fukaha) atau para ulama mengenai 

hukum berbuka puasa bagi pekerja berat di siang hari pada bulan Ramadhan. 

 Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis mengunakan tehnik analisis 

kualitatif sehingga dapat diperoleh keterangan mengenai uraian dan gambaran 

tentang hukum berbuka puasa bagi pekerja berat pada bulan Ramadhan. 
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