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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah merupakan field research (penelitian 

lapangan) yaitu dengan kunjungan langsung ke tempat pengrajin mandau yang 

berada  di desa Sungai Pinang  Kecamatan Daha Selatan  Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Kalimantan Selatan, untuk meneliti data berkenaan dengan 

Perekonomian Para Pengrajin Mandau Di Desa Sungai Pinang Kecamatan 

Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Sifat penelitian ini adalah studi deskriptif.
1
 maksudnya 

menggambarkan apa adanya tentang sesuatu aspek dan keadaan yang terjadi. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memahami fenomena yang 

terjadi dengan menitik beratkan pada gambaran lengkap sesuai dengan apa 

yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

Lokasi penelitian yang peneliti teliti di sini mengambil lokasi di desa 

Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan  Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Kalimantan Selatan. 

 

                                                           
1
Beni Ahmad Saebeni, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setua, 2008), hlm. 

57. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 5 orang pengrajin mandau yang beralamat 

di desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan. Adapun informan 

penelitian yang peneliti teliti memiliki kreteria sebagai berikut:  

a. Merupakan penduduk yang tinggal disana. 

b. Dari segi usia, maka informan minimal usianya 20 tahun. 

c. Dari segi pendidikan, maka dipilih informan yang berpendidikan 

minimal SD/sederajat. 

d. Tidak memiliki pekerjaan lain selain pengrajin mandau, maksud 

tidak memiliki pekerjaan disini seperti berdagang, bertani dan lain 

lain. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitiannya adalah Perekonomian Para Pengrajin Mandau Di 

desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan dan kendala yang 

dihadapi oleh para pengrajin mandau dalam perekonomiannya di desa 

Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan. 

 

 

 



49 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama 

baik individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara.
2
 Dengan  

demikian data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu 

wawancara dengan pengrajin mandau di desa Sungai Pinang. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang 

akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud disini 

adalah dokumen atau arsip didapat dari berbagai sumber, foto 

pendukung serta data yang terkait dengan penelitian.  

2. Sumber data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian yang akan 

dilakukan ini adalah: informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap 

penulis dapat memberikan keterangan dan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

 

                                                           
2
Ma’ruf Abdullah, op, cit. hlm. 246. 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke 

lokasi penelitian.
3
 

2. Interview, yaitu penulis melakukan tanya jawab atau wawancara 

langsung kepada informan yang akan memberikan keterangan 

mengenai permasalahan ini dengan berpedoman pada pedoman 

wawancara. 

3. Dokumenter, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan. 

 

E. Teknik Pengolahan Data  

Data yang telah terkumpul diolah dengan teknik: 

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

terkumpul untuk memperbaiki kekurangannya sehingga didapat data yang 

valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

                                                           

3
Burhan Bugin Ed., Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta:PT Granfindo Persada, 2007), 

hlm. 100. 
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2. Kategorasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan 

jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. 

3. Deskripsi, yaitu memaparkan data yang telah diedit dalam bentuk laporan 

deskriptif. 

Selanjutnya data tersebut dianalisis pada bab tersendiri (Bab IV) 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengacu kepada 

ketentuan yang berlaku yang dijadikan landasan teoritis pada Bab II. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, 

catatan dilapangan dan bahan-bahan lainnya. Analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterprestasikan secara lebih spesifik dengan melakukan penelaahan dan 

pengkajian secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis. 
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G. Tahapan Penelitian    

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis 

menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Perencanaan 

a. Melakukan penjajakan awal ke lokasi penelitian pada tanggal 23 

Desember 2017 untuk mencari informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti selanjutnya dituangkan dalam 

sebuah Desain Proposal yang berjudul perekonomian para pengrajin 

mandau di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan dan dikonsultasikan dengan dosen penasehat. 

b. Mengajukan Desain Proposal Penelitian ke Biro Skripsi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 

29 Januari 2018 untuk mendapatkan persetujuan. 

2. Tahapan Persiapan 

a. Melaksanakan Seminar Desain Proposal Penelitian yang telah 

disetujui pada tanggal 07 Maret 2018. 

b. Melengkapi persyaratan administratif untuk penelitian di lapangan. 
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3. Tahapan Pelaksanaan 

a. Mengurus surat riset untuk kemudian melakukan penelitian ke 

pengrajin mandau di desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

b. Menggumpulkan data dari informan dengan melaksanakan 

wawancara pada tanggal 25 Desember 2017 jam 11.00, 16 Februari 

2018 jam 19.25, 10 Mei 2018 jam 11.00 

c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang telah 

diperoleh dan menguraikannya dalam laporan hasil penelitian skripsi 

sambil berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

a. Memperbaiki laporan skripsi yang telah dikoreksi oleh dosen 

pembimbing dan minta persetujuan pembimbing untuk diajukan 

kepada Tim Penguji Skripsi  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Antasari Banjarmasin. 

b. Memperbanyak naskah skripsi yang telah diperbaiki dan disetujui 

dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Antasari Banjarmasin untuk dimunaqasyah pada Rabu, 25 Juli 

2018 Waktu 07.30-09.00 Tempat Ruang Munaqasyah FEBI LT.3 
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R.1 di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam 

UIN Antasari Banjarmasin. 

 


