BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah field reseach (penelitian
lapangan) (Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 2005, hal. 34),
yaitu suatu pene

litian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke

lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian berupa deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti
sekelompok manusia atau suatu objek dengan cara menggambarkan atau
melukiskan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta menganalisa dan
menetapkan hubungan antara fenomena yang diselidiki pada masa sekarang.
(Nazir, 2008, hal. 63)
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Paring Agung Kecamatan Sungai
Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasan memilih Desa Paring Agung
menjadi lokasi penelitian karena di Desa Paring Agung ini merupakan desa yang
sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin Kumpang Parang.

B. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
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Sanafiah Faisal dalam bukunya “Format-Format Penelitian Sosial”
menjelaskan, istilah “subjek penelitian” menunjuk pada orang/individu atau
kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang teliti. (Faisal, 2005, hal.
109) Subjek dalam penelitian ini adalah para pengrajin Kumpang Parang di Desa
Paring Agung. Adapun kriteria informan yang peneliti teliti sebagai berikut:
a. Merupakan penduduk asli Desa Paring Agung.
b. Dari segi usia, maka informan usianya minimal 20 tahun.
c. Dari segi pendidikan, maka dipilih informan yang berpendidikan minimal
SD/sederajat.
2. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah pendapatan dan kesejahteraan para
pengrajin kumpang parang di Desa Paring Agung Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Data dan Sumber data
1. Data
Data adalah keterangan yang dapat memberikan tentang gambaran suatu
keadaan masalah. Data yang digali dalam penelitian ini adalah data yang
dikumpulkan dengan cara peneliti mewawancarai para pengrajin kumpang parang
di Desa Paring Agung. Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah
pendapatan dan kesejahteraan para pengrajin kumpang parang di Desa Paring
Agung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan
menggunakan data primer. Data primer, yaitu berupa informasi dan keterangan
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yang diperoleh langsung dari informan (para pengrajin kumpang parang di Desa
Paring Agung)
2. Sumber data
Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah para Pengrajin
Kumpang Parang di desa Paring Agung dan pihak-pihak yang dapat memberikan
informasi dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian yang
peneliti lakukan, sehingga data peneliti ini menjadi lengkap.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah
teknik wawancara. Wawancara ialah metode yang digunakan untuk data primer
dengan memberikan pertanyaan dan langsung kepada para informan untuk
mendapatkan data dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
a. Tahap Pengolahan Data
Untuk mengolah data yang diperlukan penulis menggunakan teknik-teknik
sebagai :
1) Seleksi Data (Editing).
Seleksi data yaitu meneliti kembali data yang terkumpul sehingga dapat
diketahui kekurangannya dalam rangka proses penyusunan.
2) Kategorisasi.
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Kategorisasi yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan
jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah
dipahami.
3) Deskripsi.
Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah
terhimpun dalam uraian yang sistematis.
b. Analisis Data
Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis
data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan model
interaktif Miles dan Huberman. (Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis
Data, 2010, hal. 129-130). Model interaktif Miles dan Huberman dalam analisis
data, sebagai berikut :
1) Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan
kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi yang
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan.
2) Data Display
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data.
Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang
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terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
Dalam mendisplay data, huruf besar, huruf kecil dan angka disusun kedalam
urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.
3) Conclusion Drawing/Verification
Langkah ketika dalam analisis data kualitatif
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Menurut Miles dan

