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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.49 Artinya data-data 

utama yang dikumpulkan diperoleh dari lapangan bukan dari 

kepustakaan. Data tersebut dihimpun melalui observasi dan 

wawancara, ditulis dengan catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan 

memo, dan lain-lain. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu strategi meneliti yang lebih banyak 

memanfaatkan dan mengumpulkan informasi secara mendalam 

terhadap fenomena yang diteliti.50 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Baringin A Kecamatan Candi 

Laras Selatan Kabupaten Tapin. Pemilihan lokasi ini dikarenakan: 

                                                           
49 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 34. 

 
50 Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Renika 

Cipta, 2002), hlm. 246. 
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1. Desa Baringin A kecamatan Candi Laras Selatan merupakan salah satu 

sentra pembuat kerajinan kopiah jangang, karena di desa tersebut 

banyak masyarakat yang memproduksi dan kemudian menjualnya. 

Penghasilan yang mereka peroleh dari hasil penjualan kopiah jangang 

tersebut dapat menjadi penghasilan tambahan sehingga dapat memenuhi 

ekonomi keluarga. 

2. Hasil produksi kopiah jangang ternyata tidak hanya dikenal di 

kabupaten Tapin tetapi juga diluar daerah. Sehingga kopiah jangang 

merupakan salah satu buah tangan atau oleh-oleh dari kabupaten Tapin. 

3. Dalam produksi kopiah jangang ternyata ibu-ibu pengrajin tidak 

langsung memasarkan hasil produksinya ke pasar tetapi ada pengepul 

yang membelinya langsung dan memasarkannya kembali ke konsumen, 

sehingga terjadi hubungan ekonomi antar beberapa pihak. Hal ini tentu 

menimbulkan siklus kegiatan ekonomi. 

 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data 

 Data adalah keterangan yang diberikan oleh responden maupun 

yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau 

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. 

Data yang dihimpun dalam penelitian ini dilihat dari cara 

memperolehnya adalah: 
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a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang 

terkait baik berupa informasi dan keterangan yang dikumpulkan 

langsung dari obyeknya dan diolah sendiri oleh suatu organisasi 

atau perorangan.51 Data primer yaitu data yang diperoleh dari 

sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

utamanya adalah ibu-ibu pengrajin kopiah jangang di desa 

Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. 

Adapun data primernya adalah informasi yang berkaitan dengan 

kontribusi usaha kerajinan kopiah jangang terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur atau 

bacaan yang relevan serta dokumen dari ibu-ibu pengrajin kopiah 

jangang, maupun dari pihak lain seperti pejabat setempat yang 

terkait dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden, yaitu ibu-ibu pengrajin kopiah jangang di Desa 

Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin. 

b. Informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang 

kerajinan kopiah jangang di Kecamatan Candi Laras Selatan 

Kabupaten Tapin. 

                                                           
51Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011) 

Cet ke-13 hlm. 84. 
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c. Dokumen, yakni catatan atau arsip yang diperoleh peneliti untuk 

membantu kelengkapan informasi dari penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara 

 Wawancara yaitu  penulis melakukan percakapan atau dialog secara 

langsung dengan responden dan informan untuk menggali keterangan 

yang berhubungan dengan kontribusi perempuan pengrajin kopiah 

jangang di Desa Baringin A terhadap ekonomi rumah tangga, sehingga 

diperoleh permasalahan yang diteliti. 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu seluruh dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian, hal ini bertujuan untuk melengkapi data penelitian seperti 

gambar, dan dokumen dari kantor desa Baringin A. 

 

D. Analisis Data 

Analisis data adalah penelitian yang menggunakan langkah-

langkah peneltian naturalistik, analisis data dilaksanakan langsung 

dilapangan bersama-sama dengan pengumpulan data.52 Adapun analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu 

                                                           
52 Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) 

hlm. 288. 
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proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, 

dan di interprestasikan secara lebih spesifik dengan melakukan penelaahan 

dan mengkaji secara mendalam terhadap hasil penelitian berdasarkan 

norma-norma atau aturan yang berlaku dalam ekonomi Islam mengenai 

kontribusi perempuan pengrajin kopiah jangang di Desa Baringin A 

kecamatan Candi Laras Selatan kabupaten Tapin terhadap ekonomi rumah 

tangga. 

 

 

 

 

 

 

 


