
 

37 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan penelitian 

1. Jenis Penelitian 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung. 

(Purhantara, 2010, hal. 21) Di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data yang berhubungan dengan Peran ibu rumah yang bekerja untuk 

membantu ekonomi keluarga sebagai buruh batu bata. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 

Lexy J. Monoeng yang dikutip dari pendapat Bogdan dan Taylor yang 

mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosuder penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau pelaku yang diamati. (Moloeng, 2007, hal. 4) Sehinnga dalan penelitian 

kualitatif ini adalah penelitian yang berdasarkan pengalaman di balik fenomena 

secara mendalam, rinci, dan tuntas mengenai Peran ibu rumah yang bekerja untuk 

membantu ekonomi keluarga sebagai buruh batu bata. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan ini mengambil lokasi di Desa Abumbun 

Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Desa 
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Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk Memiliki 8 Jalur/RT dan memiliki 

banyak usaha gudang bata dan banyak buruh pembuat bata disana adalah ibu rumah 

tangga. Jadi, peneliti ingin meneliti  ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh 

pembuat batu bata di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk. Di desa 

Abumbun jaya mata pencarian masyarakat di sektor perdagangan pasir, 

perdagangan bata, penambang pasir, petani, pembuat bata dan untuk jalur 8 adalah 

komplek TNI. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data-Data 

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. 

a. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan Ibu rumah 

tangga pekerja buruh batu bata dengan  menggunakan observasi 

secara langsung. 

b. data sekunder dikumpulkan dari catatan kependudukan ,buku-buku, 

hasil penelitian terdahulu (jurnal dan skripsi) dan data-data 

pendukung yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini yaitu informan adalah pihak yang dapat 

memberiakan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal 

ini adalah para Ibu rumah tangga yang berkeluarga yang bekerja sebagai buruh batu 

bata dan pemilik usaha batu bata di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara adalah proses dalam pengumpulan informasi dengan 

menggunakan suatu metode Tanya jawab sambil bertatap muka ataupun 

tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai. (V.Sujarweni, 2014, 

hal. 31) Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar 

pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak 

terstruktur pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih 

dahulu. Dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur. 

2. Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data yang dihasilkan. 

Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan 

dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi 

dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti catatan kependudukan dan 

papan monografi desa. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan data 

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Editimg, yaitu penulis mempelajari dan meneliti kembali data-data 

yang telah berkumpul, sehingga dapat diketahui kelengkapan dan 

ketidakjelasan data. 
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b. Kategorisasi, yaitu penulis menyusun terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga 

tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian sistematis. 

d. kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan 

data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data 

terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan 

istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data 

yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: editing, Kategorisasi , dan 

Deskripsi. 

2. Analisis Data 

 Data yang sudah diolah selanjutnya disajikan secara deskriftif kualitatif, 

yaitu berupa uraian-uraian yang memberi gambaran tentang data yang dilapangan 

penelitian. 

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data 

kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data 

penting mana yang harus dipelajari, yakni analisa data adalah proses merinci usaha 

secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan 

oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. Di 

mana data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen dibahas 

secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang lainnya, dengan 
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demikian maka dapat diketahui peran Ibu rumah tangga dalam membantu ekonomi 

keluarga sebagai buruh batu bata di Desa Abumbun Jaya. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Untuk mecapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, maka 

penulisan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulisan melakukan kajian awal terhadap objek dan subjek 

penelitian, yang selanjutnya dituangkan dalam desain proposal, kemudian 

melakukan konsultasi dengan dosen penasehat untuk menerima persetujuan, 

selanjutnya diajukan kepada pihak Jurusan Ekonomi Syariah, setelah disetujui 

baru diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah 

diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh fakultas, diadakan konsultasi 

untuk pembuatan desain operasional, setelah selesai kemudian diadakan 

seminar. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan langsung ke lapangan  

untuk mengumpulkan data-data tentang penelitian dan mengkaji berbagai 

sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian 

penulis. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam tahapan ini penulis mengolah dan memproses data sesuai teknik yang 

telah ditentukan. Kemudian mengelompokan data yang sudah terkumpul pada 
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bahasan-bahasan tertentu. Setelah selesai mempelajari, mengoreksi, serta 

mengelompokannya, kemudian peneliti menganalisis permasalahan. Setelah 

itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka menyempurnakan 

dan perbaikan mengenai pengolahan dan analisis data tersebut. 

4. Tahapan Penyempurnaan Laporan 

Secara keseluruhan penulis kemudian (ditahap ini) menyusun isi laporan 

penelitian berdasarkan sistematis penulisan Skripsi yang sesuai dengan buku 

pedoman akademik UIN Antasari Banjarmasin. Untuk kesempurnaannya, 

maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan 

diperbaiki seperlunya. 


