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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian lapangan (field 

research), dengan melakukan penelitian terhadap gejala-gejala atau 

peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif, dimana istilah penelitian kualitatif ini di maksudkan 

sebagai jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik ataupun bentuk hitungan yang lainnya. Penelitian ini 

bertujuan memaparkan data-data hasil penelitian dilapangan. (Suwandi, 

2008, p. 21) 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun pelaksaan lokasi yang dijadikan penelitian adalah di Jl. Gaya 

Baru  No.25B, Banyu Hirang, Amuntai Selatan., Kabupaten Hulu Sungai 

Utara, Kalimantan Selatan. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi 

yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian yang diangkat peneliti adalah 

pengrajin eceng gondok yang bergabung dalam kelompok usaha bersama 

(KUBE) kembang ilung di Desa Banyu Hirang, Amuntai Selatan, HSU. 
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Objek penelitian ini adalah sasaran atau tujuan penelitian. Objek penelitian 

dalam penelitian ini adalah mengetahui kontribusi kelompok usaha bersama 

(KUBE) kembang ilung dalam peningkatan pendapatan pengrajin eceng 

gondok dan bagaimana kendala-kendala dalam mengembangkan usaha 

eceng gondok tersebut. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah berupa gambaran yang dapat di berikan terhadap suatu 

permasalahan. Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diambil dari hasil wawancara peneliti dengan pengrajin berkaitan dengan 

kontribusi kelompok usaha bersama Kembang Ilung terhadap 

peningkatan pendapatan pengrajin eceng gondok.  

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 

informan atau responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam 

penelitian ini, adalah pengrajin yang bekerja di galeri Kembang Ilung 

tersebut. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting di 

dalam sebuah penelitian karena menyangkut keperluan penelitian yang 

sedang di lakukan. Adapun di dalam penelitan ini di lakukan beberapa tahap 

dan rangkaian yang akan di jalani untuk mengumpulkan data yang di 

perlukan di antaranya adalah: 
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1. Wawancara 

 Wawancara dilakukan dengan bertatap muka dengan informan. 

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara yaitu 10 orang 

pengrajin di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kembang Ilung 

Desa Banyu Hirang, Amuntai Selatan. 

2. Dokumentasi  

Dengan adanya dokumentasi, hasil wawancara akan  lebih 

dipercaya jika terdapat bukti-bukti fisik berupa tulisan, foto-foto 

kegiatan usaha kerajinan eceng gondok di tempat bersangkutan. 

Peneliti menggunakan berbagai dokumentasi seperti foto-foto 

kondisi fisik, baik berupa kegiatan maupun hasil karya dari 

pengrajin. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, 

yaitu proses pengambilan kesimpulan dalam membuat suatu pernyataan 

baru yang bersifat khusus berdasarkan pada pernyataan umum. Pola 

berpikir deduktif dalam penelitian ini menggunakan indikator dari 

menyusun argumn dan fakta, memeriksa legalitas dan menarik kesimpulan. 

 


