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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian

kualitatif. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara

sistematis, aktual dan akurat mengenai keadaan atau realita yang terjadi

dilapangan. Sebagaimana Husaini Usman menegaskan bahwa “penelitian

kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna

suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut

perspektif penelitian sendiri.1

Menurut Bogdan dan Taylor mengatakan bahwasanya penelitian

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati.2 Sugiono di dalam bukunya menjelaskan:”Metode

penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena

penelitiannya dilakukan  pada kondisi yang alamiah (natural setting).3

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ini berupaya

mengumpulkan data-data atau informasi secara objektif di lapangan mengenai

analisa sistem pembayaran pupuk pertanian dalam perspektif ekonomi islam

(studi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat).

1 Husain Usman. Metodologi Penelitian Social, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 81
2 Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2000), h..3
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2011), h. 8
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B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Adapun lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Lowa Kecamatan Lambandia Kabupaten

Kolaka Timur.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para masyarakat petani yang

menggunakan pupuk pertanian dan pedagang sebagai penjual pupuk, yaitu

dengan menggunakan 12 responden yang terdiri dari 8 orang masyarakat

petani dan 4 orang penjual pupuk di Desa Lowa, Kecamatan Lambandia,

Kabupaten Kolaka Timur.

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penalitian ini adalah subyek dari

mana data dapat diperoleh yang terdiri dari data primer dan data sekunder.4

1. Data primer

Sumber data primer adalah berupa data yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini peneliti langsung meminta

informasi dari Pedagang dan Masyarakat petani setempat.

Data yang dimaksud peneliti di sini adalah data petani, data pedagang,

dan data luas lahan sawah yang ada di Desa tersebut. untuk mendukung

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Cet. XI; Jakarta:
Rineka Cipta, 1998), h. 114.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah “data yang yang diperoleh dari sumber kedua

atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan”.5 Data yang biasanya

telah tersusun dalam bentuk dokumen misalnya data mengenai keadaan

demografis suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi,

data mengenai persediaan pangan di suatu daerah dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan

(field research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan dalam

penelitian ini.

Adapun metode pada pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Observasi

Obsevasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap

berbagai hal dilokasi penelitian yang dianggap berhubungan dengan topik

yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati lebih dalam

tentang bagaimana sistem pembayaran pupuk, oleh petani kepada pedangan

sebagai penjual pupuk pertanian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan

wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informan yang dianggap

5 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafido Persada, 1986), h. 84.
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mengetahui masalah yang dibahas. Informan yang dimaksud dalam penelitian

yaitu para masyarakat petani dan pedagang.

3. Studi Dekumen

Dokumentasi yaitu mengumpualkan semua data yang berkaitan

dengan masalah yang sedang diteliti. Usman menyebutkan bahwa

“dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen”

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dicari peneliti berupa gambar

atau foto dan catatan-catatan kegiatan penelitian serta observasi yang

dilakukan peneliti.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Dalam reduksi data semua data yang di lapangan dianalisis,

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang

penting hal ini untuk melihat tema dan pola dari data yang diperoleh selama

wawancara, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang cukup jelas. Hal tersebut akan mempermudah peneliti dalam

menentukan data mana yang akan digunakan.

2. Penyajian data

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah menyajikan data,

dalam penelitian ini data disajikan dalam uraian singkat, atau dengan teks
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naratif, dalam penyajian dilakukan analisis mendalam untuk dapat dilihat

apakah interaktif antara data yang satu dengan data yang lain.

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Setelah dilakukan analisa mendalam maka langkah selanjutnya

peneliti menarik kesimpulan. Kesimpulan awal akan berubah apabila tidak

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal,

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diambil merupakan

kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ada.6

G. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data

dari ber bagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, tujuan triangulasi data

adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan,

untuk validitas dan reliabilitas data. Triangulasi data dapat dilakukan dengan

tiga cara yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu pengecekan data yang dilakukan dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ialah pengecekan data yang dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

6 Sugiono, Metode Penelitian Mixed Method, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 335
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Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara, kemudian

dicek dengan observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan pengecekan data yang dilakukan

dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini,

pengumpulan data dilakukan pada waktu pagi dan siang hari. Dengan begitu

maka dapat diketahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau

tidak.


