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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan (Field research) atau lapangan yaitu peneliti 

turun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang di perlukan. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Winarno Surakhmad (1989) 

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematik dan rasional (logika). 

Penelitian kualitatif  terikat pada “kualitas sesuatu” menggunakan kata-kata, 

gambar, dan deskripsi (Goodman, 2011, hlm.23) 

Dalam pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis 

turun langsung untuk menggambarkan bagaimana proses Produksi Usaha Tahu di 

Desa Sekurou Jaya Kacamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. 

Sehingga dalam penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang berdasarkan 

pengalaman dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berada di Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan 

Longikis tepatnya di Desa Sekurou jaya. Merupakan salah satu yang memproduksi 

usaha tahu yang ada di Desa Sekurou jaya sehingga lokasi penelitian yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini bertempat Desa Sekurou Jaya Kacamatan Longikis 

Kabupaten Paser Kalimantan Timur. 



40 

 

 

 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pemilik pabrik tahu di Desa 

Sekurou Jaya Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Sedangkan 

yang menjadi Objek dari penelitian ini Produksi usaha tahu di pabrik tersebut.  

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan 

penelitian deskriftif yaitu dari data lapangan. 

a Data Primer 

Data yang diperoleh dari informan melalui hasil wawancara penulis 

dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah 

lagi. Data yang digali dalam penelitian ini adalah data yang berdasarkan 

sesuai rumusan masalah yang dikumpulkan tentang analisi produksi 

usaha tahu di Desa Sekurou Jaya Kacamatan Longikis Kabupaten Paser 

Kalimantan Timur dan kendala apa saja yang mempengaruhi produksi 

usaha tahu di Desa Sekurou Jaya Kacamatan Longikis Kabupaten Paser 

Kalimantan Timur. Yang penulis peroleh melalui wawancara langsung 

dengan pemilik usaha tahu. 

b. Data Sekunder 

Data yang didapat dari catatan, buku-buku, buku elektronik, artikel, 

jurnal, dokumen-dokumen, situs-situs di internet. Data yang diperoleh 
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dari data sekunder tidak perlu diolah lagi (Barliyani, 2020, hlm.60-61). 

2. Sumber Data 

Sumber data yang ada dalam penelitian ini yaitu: 

a. Informan adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sebuah 

penelitian yaitu Pemilik pabrik tahu (Bapak Sumono) dan 2 orang 

karyawan yang bekerja di pabrik tahu Bapak Sumono. 

b. Studi Dokumen adalah data yang dihasilkan dengan cara menggali 

berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan 

data dan informasi yang diperlukan. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi. Merupakan usaha dalam mengumpulkan data dengan cara 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena 

fakta yang telah terjadi. Dengan teknik ini penulis mengamati dan mencatat 

hal-hal yang perlu diteliti, yaitu produksi usaha tahu. Penulis mengamati 

peristiwa yang terjadi dengan terlibat langsung terhadap kegiatan yang 

terjadi dilokasi, sehingga hal ini akan memudahkan penulis dalam meneliti 

Produksi usaha tahu di Desa sekurou Jaya Kecamatan Longikis Kabupaten 

Paser Kalimatan Timur. 

2. Wawancara. Merupakan proses komunikasi langsung pada pihak-pihak 

terkait dengan mengajukan beberapa pertanyyan. Teknik ini dilakukan 

untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Wawancara ini 
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dilakukan dengan tatap muka langsung melalui Tanya jawab, karena ini 

akan diperoleh informasi yang lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada 

dilapangan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait, yaitu 

kepada pemilik produksi usaha tahu dan kartyawan yang bekerja di pabrik 

tahu Bapak Sumono. 

3. Dokumentasi. Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan 

mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap 

perlu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, 

dan sebagainya. Hasil dari observasi dan wawancara, akan lebih 

kridibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi. (Gulo, 2002, 

hlm.120-121) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu dengan menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap hasil penelitian 

mengenai produksi usaha tahu di Desa Sekurou Jaya, kemudian ditarik kesimpulan 

analisis serta faktor dan kendala apa saja dalam produksi usaha tahu di Desa 

Sekurou Jaya Kacamatan Longikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur. 

 

G. Tahapan Penelitian 

Ada beberpa tahapan penelitian yang ditempuh penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya tulis 
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ilmiah yang siap untuk dibaca bagi yang berminat utuk melakukan penelitian 

lanjutan dan siap dimunaqasahkan, adapun tahapan-tahapannya yaitu: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan 

yang akan di teliti, setelah melakukan penelitian lapangan, kemudian 

hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal yang berjudul “Analisis 

Produksi Usaha Tahu di Desa Sekurou Jaya Kacamatan Longikis 

Kabupaten Paser Kalimantan Timur”. Untuk kesempurnaan maka 

dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuan pada 

tanggal 5 Agustus 2021 untuk dimasukan ke biro skripsi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Setelah penetapan 

judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II (Prof. Dr. H. A Hafiz 

Anshary AZ, M.A dan Dra. Hj. Noorwahidah Haisy, M.Ag) pada tanggal 

1 September 2021 selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk 

diseminarkan pada tanggal 01 Oktober 2021 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peeliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan dilapangan sesuai dengan lokasi dan metode 

penelitian yang ditemukan. Riset ini dilakukan dalam kurun waktu 2 

bulan sesuai dengan surat riset yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam  terhitung pada tanggal 21 Januari. sampai dengan 21 

Maret 2022. Yang mana tentunya riset ini dilakukan setelah mendapatkan 

izin dari pihak yang diteliti. 
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3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan 

teknik editing dan interprestasi yang semuanya dituangkan dalam 

laporan hasil penelitian kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang 

ada dengan masalah tersebut dan hasilnya tertuang pada bab IV dan 

mendapatkan kesimpulan di bab V. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun hsali penelitian yang telah diperoleh 

berdasarkan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaan maka 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan 

dibuktikan lembaran konsultasi terlampir, hingga dianggap baik dan 

layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam skripsi yang siap di baca 

oleh peneliti selanjutnya sebagai penelitian lanjutan dan siap di 

munaqasahkan.  


