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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu 

dengan meneliti langsung ke tempat pengusaha pengrajin rajutan tali kur yang 

berada di desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Km.21 Kabupaten 

Barito Kuala Kalimantan selatan. Untuk memperoleh data dan informasi 

berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu 

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kualifikasi. Maksudnya adalah data yang ditemukan dari pernyataan seseorang 

(yang bukan data statistik) lalu digambarkan dan diuraikan.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir 

Muara Km.21 Kabupaten Barito Kuala Kalimantan selatan. Memilih lokasi ini 

dikarenakan wilayah ini memiliki usaha baru yaitu usaha rajutan tali kur, yang 

mana sebelumnya tidak ada usaha tersebut. 

 

 

 

 



45 
 

 
 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian adalah 10 orang  pengrajin rajutan tali kur 

yang beralamat di desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Km.21 

Kabupaten Barito Kuala Kalimantan selatan, sedangkan yang menjadi objek 

penelitian adalah Potensi Pengembangan Industri Kerajinan Rajutan Tali Kur dan 

faktor-faktor yang menjadi penghambat pengembangannya serta tinjauan ekonomi 

Islam terhadap pengembangan industri kerajinan rajutan tali kur tersebut. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:  

1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke 

lokasi penelitian.
1
 

2. Interview, yaitu penulis melakukan tanya jawab atau wawancara langsung 

kepada informan yang akan memberikan keterangan mengenai 

permasalahan ini dengan berpedoman pada pedoman wawancara.
2
 

 

E. Teknik Pengolahan Data  

1. Pengolahan data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut:
3
 

a. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi kembali data yang telah 

terkumpul untuk memperbaiki kekurangannya. 

                                                              
1 Burhan Bugin Ed., Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta:PT Granfindo Persada, 2007), hlm.100. 

 
 

3 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).hlm. 120. 
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b. Diskripsi yaitu memaparkan data usaha dan kendala-kendala yang 

menjadi hambatan pengembangan ekonomi industri rajutan tali kur 

yang telah di edit. 

c. Matrikasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas ke 

dalam bentuk matrik terhadap data yang diperoleh, sehingga 

memudahkan dalam memahami dan menganalisa tentang 

pendapatan para pedagang buah di Desa Anjir Muara Kota 

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh 

sesuai dengan permasalahan sehingga tersusun secara sistematis.
4
 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yaitu dengan melakukan penelahaan dan pengkajian secara 

mendalam terhadap hasil penelitian mengenai potensi pengembangan industri 

rajutan tali kur di Desa Sungai Punggu baru Kecamatan Anjir Muara. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menempuh 

tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1. Tahapan Pendahuluan  

Melakukan penjajakan awal ke lokasi penelitian untuk mencari 

informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti 

selanjutnya dituangkan dalam sebuah Desain Proposal penelitian yang 

                                                              
4
 Husien Umar, Desain Penelitian Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik 

Bisnis (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 77. 
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berjudul Potensi Pengembangan Industri Rajutan Tali Kur di Sungai Punggu 

Baru Kecamatan Anjir Muara,  dan dikonsultasikan dengan dosen penasehat 

dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam, setelah itu kemudian disidangkan. Setelah disetujui 

melalui surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan 

Pembimbing II pada tanggal 02 Februari 2016, maka dikonsultasikan kembali 

untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan pada hari 

Rabu 17 Februari 2016, di ruangan munaqasyah ruang PSB. 

2. Tahapan Pengumpulan data  

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara 

langsung kepada para pengusaha rajutan tali kur, sehingga diperoleh data yang 

diperlukan mengenai apa saja kendala yang menjadi hambatan pengembangan 

ekonomi industri rajutan tali kur. Sehingga melakukan riset ini tempuh selama 

II (dua) bulan , sejak tanggal 15 Maret s/d 15 Mai 2016 sesuai dengan surat 

izin riset dari fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 

Banjarmasin. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahapan ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan 

teknik editing, diskripsi dan klasifikasi, yang kesemuanya dituangkan dalam 

laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh kesimpulannya, dilakukan 

analisis secara kualitatif berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun. 
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4. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan) 

Pada tahapan ini menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk 

kesempurnaannya dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I 

dan Pembimbing II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan 

penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di depan tim penguji skripsi 

fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 

 

 


