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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Qualitative research methods have become increasingty important modes of 

inquiry for the social scieitces (Catherine Marshall and Gratchen B. Rossman, 

1989, hlm.9). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan pada suatu 

objek, tempat, atau lingkungan, untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi 

dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan suatu keadaan (Masyhuri dan 

Zainuddin, 2007, hlm.46-47) . 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak menggunakan 

prosedur statistik, yang memfokuskan kajian pada Peranan usaha Basarang 

Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini ialah berada di Desa Basarang Kecamatan Basarang 

Kabupaten Kapuas. Karena banyak ditemui orang yang melakukan usaha budi daya 

ikan patin. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Untuk mengetahui apa saja yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 
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1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah sumber utama data yang memiliki data                  

mengenai variabel-variabel yang diteliti (Saifudin Anwar,1995, hlm. 35). Subjek 

penelitian ini adalah keluarga yang terkait sebagai pelaku usaha budi daya ikan 

patin di Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian (Muhaimin 

2010, hlm. 118). Objek penelitian ini peranan usaha budi daya ikan patin dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Basarang Kecamatan Basarang 

Kabupaten Kapuas. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, 

dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan 

menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan (Wahyu Purhantara, 

2009, hlm. 79). Hasil yang diperoleh dari wawancara dilapangan dapat 

meningkatkan ekonomi keluarga dilihat dari nilai jual yang sangat tinggi, 

pertumbuhan yang cepat dan modal yang sedikit. Dalam penelitian ini data primer 

yang didapat dari wawancara dengan informan yaitu orang yang mempunyai usaha 

budi daya ikan patin di Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data 

tersebut bisa diperoleh dari pihak lain, dimana data-data tersebut sebelumnya sudah 

ada berupa dokumen yang terkait dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive sampling. Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah 

karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang 

diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang 

menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus 

dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Menurut Margiono, pemilihan sekelompok subjek dalam purposive 

sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut 

paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan 

kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu 

yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian (Mamik, 2015, hlm. 53). 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari 10 informan, 

dikarenakan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemilik usaha budi daya ikan patin sudah menjalalankan usahanya sejak 

lama. 

b. Pemilik usaha budi daya ikan patin memiliki kolam dengan jumlah 

terbanyak. 

c. Pemilik usaha budi daya ikan patin memiliki jumlah omset lebih banyak. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara adalah mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab 

sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara dan informan 

atau orang yang diwawacarai, sehingga diperoleh data yang diperlukan 

oleh penulis (Burhan M. Bungin, 2011, hlm.111). penulis menanyakan 

kepada subjek yang diteliti dengan berupa pertanyan-pertanyaan yang 

sesuai dengan pedoman yang dibuat serta mengenai data-data informan 

yang bersangkutan. 

2. Dokumenter adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan tidak berdasarkan 

pada perkiraan (Suwandi, 2008, hlm. 152). Metode ini dilakukan dengan 

melihat dokumen-dokumen resmi, adapun dokumen resmi dalam 

penelitian ini adalah berupa data profil Desa Basarang. 

 

F . Teknik Pengolahan dan Analisis Data. 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan cara    

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu melakukan perubahan kembali dari data yang diperoleh 

sebelumnya di lapangan sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

tujuan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis meneliti dan memeriksa 
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kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh 

dari lapangan, sehingga data tersebut dapat dikatakan valid. 

b. Kategorisasi, yaitu penulis mengelompokkan kembali data yang 

diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun 

secara logis dan sistematis agar mudah dipahami. 

c. Deskripsi, yaitu menjelaskan keterangan mengenai data-data dan 

menyusun kembali data tersebut dalam bentuk hasil penelitian. 

2. Analisis Data 

Analisis Data ini dilakukan dengan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu 

data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisa data dan informasi kemudian 

dikaitkan dengan teori-teori dan konsep-konsep sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan dan permasalahan dalam penelitian tersebut. 

 

G. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati dan mempelajari secara garis besar 

terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umun mengenai 

permasalahan yang diteliti. Kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal 

penelitian yang berjudul “Peranan Usaha Budi daya Ikan Patin Dalam 

Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Basarang Kecamatan Basarang 

Kabupaten Kapuas”. Untuk kesempurnaannya kemudian dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing dan meminta persetujuannya untuk dianjukkan ke Biro Skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah diterima dan keluarnya surat penetapan 
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dosen pembimbing I dan Pembimbing II. Selanjutnya dikonsultasikan kembali 

untuk diadakan perbaikan setelah itu diadakan seminar proposal pada tanggal 29 

Mei 2019. 

2.  Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian dilapangan dengan wawancara langsung dengan 

para informan, untuk memperoleh data-data dan informasi terkait dengan 

permasalahan yang diperlukan penulis menggunakan teknik purposive sampling. 

1. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data dan menganalisis data yang telah 

terkumpul dengan teknis pengolahan data dan analisis data yang telah ditetapkan. 

Kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan 

kesempurnaannya. 

2. Tahapan Penyusunan 

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali 

untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing I dan Pembimbing II hingga 

dianggap baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi yang siap dimunaqasahkan. 

 


