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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 

suatu penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat. ( Yulianto A, M, 2010, hlm.154). Dengan 

kata lain,  penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan 

langsung oleh penulis dengan meneliti dan menggali data tentang pembagian 

keuntungan dengan sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di 

Desa kuala Tambangan Takisung Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pandekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan  penelitian  deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan 

analisis. Sugiono Mengemukakan bahwa: “metode peneltian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”.(Sugiono, 2018, hlm. 2). Artinya data-data yang dikumpulkan 

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut 
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diuraikan sehingga mencapai tujuan yang berdasarkan landasaran teori sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Desa Kuala 

Tambangan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Adapun memilih di 

desa Kuala Tambangan karena merupakan desa yang mayoritas pekerjaannya 

sebagai nelayan di bandingkan desa lainnya di kecamatan Takisung Kabupaten 

Tanah Laut 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek adalah sebagai pelaku ekonomi subjek yang diteliti adalah yang 

dominan menentukan peristiwa ekonomi. (Leksono, 2013, hlm.58). Subjek 

dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah nelayan dan pemilik kapal 

itu sendiri. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah kondisi masalah itu sendiri, layak atau tidaknya 

suatu masalah diteliti yang didasarkan pada kualitas masalah dan dapatnya 

masalah.(Bungin, 2009, hlm. 55) objek penelitian dalam penelitian ini adalah 

pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil antara nelayan dengan 

pemilik kapal di Desa Kuala Tambangan Takisung Kabupaten Tanah Laut.l 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data 

yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu yang selanjutnya 

akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau 

mengindikasikan sesuatu. (Herdiansyah, 2012, hlm. 116). Data yang digali 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

informan penelitian (nelayan dan pemilik kapal). Adapun data primer 

yang dibutuhkan adalah: 

1). Identitas informan 

2). Permasalahan mengenai pembagian keuntuangan dengan Sistem Bagi 

dan kendala-kendala dalam proses pembagian keuntungan dengan 

sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di Desa Kuala 

Tambangan. 

b. Data sekunder data-data pendukung peneltian ini, berupa buku-buku 

maupun karya tulis lainnya yang berhubungan erat dengan data yang 

diperlukan oleh penulis. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan, 

informan adalah pihak yang dianggap penelitian dapat memberikan 

keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan 
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yang diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah: 

Nelayan dan Pemilik Kapal. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulkan data dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap 

nelayan dan pemilik kapal di Desa Kuala Tambangan  yang merupakan proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

bertatap muka antara penanya atau pewancara dengan penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara) .(Sunyoto, 2011, hlm. 143)  dalam wawancara ini penulis 

mendapatkan informasi tentang pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil 

antara nelayan dengan pemilik kapal di desa kuala tambangan. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengelohan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan data 

yang terkumpul dari hasil wawancara yang di peroleh dari lapangan 

sehingga di dapatkan data tentang pembagian keuntungan dengan sistem 

bagi hasil serta kendala-kendala dalam penmbagian keuntungan dengan 

sistem bagi hasil yang jelas dan valid. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data pada rumusan permasalahan 

pertama dan kedua sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan 

dalam penguraian laporan hasil penelitian. 
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c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah ada terhimpun dalam uraian yang sistematis. (Moleong, 2010, hlm. 

287). Artinya dapat menyajikan data tentang pembagian keuntungan 

dengan sistem bagi hasil serta Kendal-kendala dalam proses pembagian 

keuntungan dengan sistem bagi hasil,  dengan jelas dalam bentuk uraian 

dan dalam bentuk hasil penelitian. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah sesuatu kegiatan yang dialkukan untuk 

mengubah data dan hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang 

dapat di gunakan dalam membuat kesimpulan. (Bagung S, Sutinah,2008. 

Hlm. 69). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 

menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang 

diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu 

memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data ini dilakukan 

dengan metode kualitatif, artinya penyusun melakukan analisis berdasarkan 

landasan teori bab II. 

G. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan tahapan sebagai berikut. 
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1. Tahapan Pendahuluan  

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang 

akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan 

dituangkan dalam bentuk sebuah desain operasional proposal penelitian, 

setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuan 

untuk dimasukkan kebiro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar 

dapat di sandingkan. Setelah biro skripsi menyatakan proposal di terima 

dengan judul praktik bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal desa Kuala 

Tambangan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan pada tanggal 

04 Maret 2020 keluarlah surat penetapan judul serta penetapan dosen 

pembimbing I dan pembimbing II, setelah itu proposal di seminarkan pada 

hari jum’at 13 Maret 2020 maka diadakan perubahan judul menjadi 

Pembagian Keuntungan dengan Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan 

Pemilik Kapal Di Desa  Kuala Tambangan Kecamatan Takisung Kabupaten 

Tanah Laut pada tanggal 24 Juli 2020 dan diadakan perbaikan tulisan  yang 

ada diproposal yang akan penulis tulis. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Dalam tahapan ini, penuls mengajukan permohonan pembuatan izin surat 

riset kepada mikwa FEBI dengan waktu satu bulan yang di serahkan kepada  

kepala Desa Kuala Tambangan. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data  
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Setelah bahan berhasil dikumpulkan selanjutnya bahan diolah agar dapat 

dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari kesimpulan ini diikuti 

dengan dikonsultasikan kepada dosem pembimbing sehingga dapat 

mendapatkan hasil yang optimal. 

4. Tahapan Penyusunan 

Setelah konsep dasar ini selesai, penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang 

dikumpulkan sesuai dengan sistematika  penulisan dan kemudian dikonsultasikan 

kepada Dosen Pembimbing yang akan dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan 

sehingga menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan kemudian siap untuk 

dimunaqasahkan. 


