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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif  yakni

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktivitas dengan

tujuan menemukan pengetahuan yang baru yang sebelumnya pernah diketahui.34

Dalam penelitian ini peneliti mencari data yang faktual dan akurat secara sistematis

dari suatu aktivitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu mengambarkan

objek penelitian dalam lingkungan hidup sesuai hasil pengamatan dan pengkajian

dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat

menambah khazanah keilmuan.35

Oleh karena penelitian ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data tertulis atau lisan  dari orang-

orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.36 Peneliti dalam penelitian ini

menjadi partisipan yang aktif  dengan responden untuk dapat memahami lebih jauh

dalam menginterpretasikan suatu makna peristiwa interaksi. Sehingga menghasilkan

data yang baru, mengenai hasil penelitian yang ditemukan.37

34 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D (Bandung, CV Alvabeta, 2006), h. 4
35 Neong Muhajir, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Cet I, 2000), h. 15
36 Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya , Cet I,

2008), h. 38
37 Sujarwo, Metodologi Penelitian Sosial (Bandar Lampung :CV.Mandar Maju, Cet I, 2001), h.

45.



39

B. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus

menggunakan metode penelitian yang tepat. Penelitian ini bersifat kualitatif,

dikarenakan penelitian ini adalah penelitian ekonomi dan sosiologi yang nantinya

akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian, jadi tidak menggunakan angka-

angka statistik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan

lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian

akan dilakukan. Lokasi penelitian ini dalah di Desa Atari Indah, Kecamatan

Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, dikarenakan di Desa tersebut mayoritas

penduduk bekerja sebagai petani dan di desa tersebut berlangsung bagi hasil atau

muzara’ah pertanian sawah.

D. Sumber Data

Pengambilan informasi pada penelitian ini yaitu menggunakan sistem snowball

sampling artinya pengambilan informasi dilakukan dengan cara terus menerus sampai

datanya jenuh dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Berdasarkan uraian di

atas maka pemelihan dan penetapan jumlah sumber informasi dalam hal ini tidak

hanya didasarkan pada representatifitas tetapi lebih kepada keterpaduan data sehingga

terjadi kejenuhan informasi.



40

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni:

1. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian

melalui hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data sekunder, (pendukung) atau data berupa bahan dokumen atau reverensi

kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian.38sumber primer terdiri dari

karya-karya di tulis oleh intelektual dalam bentuk karya ilmiah.

E. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, penulis langsung terjun di lapangan

(field research), agar mendapatkan informasi dan sejumlah data yang dibutuhkan

yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian

ini menggunakan teknik:

1. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan

wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang dianggap

mengetahui masalah yang akan dibahas. Informan yang dimaksud dalam

penelitian yaitu para petani penggarap yaitu, Saroni, Kiti, Sukiman, Kati,

Sukidi, dan Mu’minah dan petani pemilik sawah yaitu, Dullah, Sri, Jumirah,

Damra dan Saryan, yang melakukan kerjasama sistem petani sawah.  Teknik

wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori,

yaitu wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (informal

conversational interview), wawancara umum yang terarah (general

interviewguide approach),wawancara terbuka yang standar (standardized open-

38 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 87.
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ended interview).39 Cara melakukan wawancara ialah mirip dengan kalau kita

sedang melakukan pembicaraan dengan lawan bicara kita. Wawancara dimulai

dengan menggunakan topik yang umum untuk membantu peneliti memahami

perspektif makna yang diwawancarai.

2. Observasi (pengamatan), yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara

langsung terhadap berbagai hal di lokasi penelitian yang dianggap berhubungan

dengan topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan

yaitu terkait dengan sawah yang dijadikan sebagai obyek kerjasama.

3. Dokumentasi, yaitu digunakan untuk mencatat atau menyalin hal-hal yang akan

dianggap sebagai bukti-bukti dalam akad kerjasama.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis dengan cara

yang dilakukan oleh Miles dan Huberman

a. Data reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti

kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya.

b. Data Display (penyajian data)

39 Ibid., h. 224.
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Data display yaitu teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh

yang banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah data disajikan. Dalam penelitian

kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat (texs narative)

c. Conclusion drawing / vertification

Langkah ketiga dalam analis data kualitatif menurut Miles dan Huberman

adalah penarikan kesimpulan dan vertifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan kredibilitas

data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan

sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kredibilitas data (validitas) digunakan untuk

menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan mengandung kebenaran baik

bagi pembaca maupun subyek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data

dilakukan melalui “ perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan

triangulasi sumber data dan teknik”.

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang

baru dalam hal ini pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan perpanjangan

pengamatan ini peniliti mengecek kembali apakah data yang telah di berikan selama

ini data yang benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek

kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka
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peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga

diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat

dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti ini dapat

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah diperoleh itu benar atau tidak.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian

terdapat beberapa triangulasi adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data adalah sumber untuk menguji kredibilitas data

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibiltas data. Untuk itu dalam

rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi

yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara

berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.40

40 Ibid., h. 267-274.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Atari Indah

Kelurahan Atari Indah adalah ekstransmigrasi yang didatangkan pemerintah

dari pulau Jawa, kelurahan Atari Indah adalah hasil pemekaran Desa Atari Jaya pada

tahun 1997 dan menjadi Desa definitive pada tahun 2000 dengan demikian pada

bulan Desember 2009 Desa Atari Indah berubah status menjadi kelurahan. Penduduk

Kelurahan Atari Indah berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur, dan

Keluarga Bugis (Sulsel), dan keluarga pribumi (Tolaki) secara otomatis masyarakat

Kelurahan Atari Indah menjadi bagian dari warga di Kabupaten Konawe Selatan

Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Atari Indah adalah salah satu desa yang berada di

kecamatan Lalembuu yang berbatasan langsung dengan:

a. Sebelah utara : Desa Punangga

b. Sebelah timur : Desa Atari Jaya

c. Sebelah selatan : Taman Nasional Rawa Aopa Watu Mohai

d. Sebelah barat : Desa Padaleu

Secara geogerafis Desa Atari Indah, kecanatan Lalembuu Kabupaten Konawe

Selatan, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

a. Iklim :

b. Curah hujan :

c. Jumlah bulan hujan : 5 bulan

d. Bentang wilayah : datar dan berbukit sebagian kecil.


