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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 objek penelitian ke lapangan dan meneliti penghasilan 

pembudidaya bibit ikan nila di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan 

Kabupaten Banjar. 

  Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, 

yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah 

atau keadaan tertentu yang menjadi object penyelidikan yang hasil temuannya 

berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman (Leksono, 2013, 

hal. 181) mengenai penghasilan pembudidaya bibit ikan nila di Desa Karang Intan 

Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. 

 

B. Lokasi Penelitian  

  Lokasi penelitian ini adalah di Jl.melati Desa Karang Intan Kecamatan 

Karang Intan Kabupaten Banjar. Pemilihan lokasi ini dikarenakan pada wilayah 

tersebut merupakan salah satu tempat pembudidayaan bibit ikan nila yang 

sebelumnya merupakan area persawahan yang dirubah menjadi tempat 

pembudidayaan bibit ikan nila. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas informan, meliputi: nama, umur, pendidikan, alamat, dan 

pekerjaan utama. 

b. Penghasilan pembudidaya bibit ikan nila. 

c.  Faktor-faktor apa yang memengaruhi penghasilan pembudidaya bibit ikan 

nila di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam 

melakukan usaha budidaya. 

2. Sumber data 

  Adapun yang menjadi sumber data adalah informan. Informan adalah 

menujuk pada pelaku ekonomi yang diteliti dengan mindset untuk 

mendapatkan kedalaman informasi. (Leksono, 2013, hal. 317) Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah semua pembudidaya bibit ikan nila di 

Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar  yang 

berjumlah sekitar 10 orang informan yang semuanya laki-laki. Prosedur yang 

kemudian digunakan untuk pengumpulan data adalah teknik sampling 

nonrandom dengan menggunakan teknik sampling purposive yaitu teknik 

sampling purposive dilakukan apabila pemilihan pemilihan sekelompok subjek 

didasarkan atas cri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya. (Hadi, 2007, hal. 91) 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah: 

1. Wawancara 

Wawancar adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. (Saebani, 2009, hal. 131) 

Tanya jawab langsung dilakukan dengan para pembudidaya bibit ikan nila di 

Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sehingga 

diperoleh data yang diperlukan mengenai penghasilan pembudidaya bibit ikan 

nila dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penghasilan pembudidaya 

bibit ikan nila di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten 

Banjar.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang diperoleh 

melalui bahan yang tertulis, bisa berupa dokumen publik maupun privat. 

(Creswell, 2010, hal. 261) Dokumen yang diperlukan terkait dengan 

penghasilan pembudidaya bibit ikan nila di Desa Karang Intan Kecamatan 

Karang Intan Kabupaten Banjar berupa foto, kwitansi dan lain-lain sehingga 

diperoleh data yang diperlukan. 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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1. Editing, yaitu penyeleksian secara selektif dan intensif terhadap data yang 

diperoleh di lapangan dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, 

sehingga diperoleh data yang valid. 

2. Deskripsi yaitu memaparkan data penghasilan, dan faktor-faktor yang 

memengaruhi penghasilan pembudidaya bibit ikan nila di Desa Karang Intan 

Kecamatan  Karang Intan Kabupaten Banjar yang telah di edit. 

3. Matrikasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas ke dalam 

bentuk matrik terhadap data yang diperoleh, sehingga memudahkan dalam 

memahami dan menganalisa (Umar, 2013, hal. 77) tentang penghasilan para 

pembudidaya bibit ikan nila di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan 

Kabupaten Banjar yang diperoleh sesuai dengan permasalahan sehingga 

tersusun secara sistematis. 

 

F. Teknik Analisis Data 

  Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu 

dengan cara mengkaji secara mendalam terhadap data mengenai penghasilan 

pembudidaya bibit ikan nila dan faktor-faktor yang memengaruhi penghasilan 

dalam usahanya di Desa Karang Intan Kecamatan  Karang Intan Kabupaten Banjar. 

 

G. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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a. Tahapan persiapan 

Pada tahapan ini, penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti 

dan melakukan penelitian awal di lapangan dan dikomunikasikan dengan 

dosen penasehat ibu Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.H.I. Hasilnya 

dituangkan  dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul Penghasilan 

pembudidaya bibit ikan nila di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan 

Kabupaten Banjar,Untuk kesempurnaannya dikonsultasikan dengan Dosen 

Penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah itu disetujui dibuktikan dengan 

SPJ Nomor : 50/Un.14/III.5/PP.00.9/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 dan 

ditetapkan Pembimbing I: Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, M.H.I dan 

Pembimbing II: Hariyanto, S.E., M.M untuk melakukan konsultasi guna 

mendapatkan arahan dalam pembuatan skripsi. 

b. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, 

setelah diberikan surat riset dengan nomor : 

892/Un.14/III.5/PP.00.9/03/2020 kemudian melakukan penelitian lapangan 

dengan melakukan wawancara langsung kepada pembudidaya bibit ikan nila 

di desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, sehingga 

diperoleh data yang diperlukan mengenai penghasilan pembudidaya bibit 

ikan nila dan faktor-faktor yang memengaruhi penghasilan pembudidaya 

bibit ikan nila dalam usahanya. 
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c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Tahapan ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul 

kemudian diolah dengan menggunakan teknik editing, deskripsi, dan 

matrikasi yang kesemuanya dituangkan dalam laporan hasil peneltian 

kemudian dianalisis secara objektif. 

d. Tahapan Penyusunan  

Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang peneliti lakukan, di mana 

peneliti melakukan penyusunan data yang telah diolah dan dianalisis dengan 

mengacu kepada sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah 

berbentuk skripsi. 


