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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu 

secara langsung ke lapangan untuk menggali data yang diperlukan. Adapun sifat 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif  yang berusaha menggambarkan serta 

menjelaskan mengenai usaha ikan asin di Desa Tatah Pemangkih Kec. Kertak 

Hanyar.  

Lokasi penelitian adalah Desa Tatah Pemangkih Kec. Kertak Hanyar. 

Alasan memilih lokasi ini karena melihat keadaan di sana sebagian masyarakatnya 

menggeluti usaha ikan asin yang sudah berlangsung lama dari dulu dampai 

sekarang, sebagai ciri khas Desa Tatah Pemangkih Kec. Kertak Hanyar sebagai 

penghasil ikan asin dan sebelumnya belum pernah ada yang melakukan penelitian 

terhadap usaha ikan asin di tempat tersebut. 

  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah sebagian masyarakat Desa Tatah 

Pemangkih Kec. Kertak Hanyar, yang memiliki usaha ikan asin dan 

menjadikannya sebagai pendapatan utama.  
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2. Objek penelitian  

Adapun objek penelitian ini adalah mengetahui gambaran usaha ikan asin 

dan kendala yang dihadapi pada usaha ikan asin di Desa Tatah Pemangkih Kec. 

Kertak Hanyar. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas responden meliputi: nama, umur, jenis kelamin, alamat dan 

pendidikan terakhir, yaitu pengusaha ikan asin di Desa Tatah 

Pemangkih Kec. Kertak Hanyar. 

b. Usaha ikan asin di Desa Tatah Pemangkih Kec. Kertak Hanyar. 

c. Kendala yang dihadapi pada usaha ikan asin di Desa Tatah Pemangkih 

Kec. Kertak Hanyar. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:  

a. Responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, 

yakni 8 pengusaha ikan asin di Desa Tatah Pemangkih Kec. kertak 

Hanyar, yang menjadikan usaha tersebut sebagai pendapatan utama dan 

usahanya sudah berjalan lama lebih dari puluhan tahun, guna 

memberikan data yang diperlukan.  

b. Informan, yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan dan 

tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam pengumpulan data ini, maka penulis menggunakan 

beberapa teknik yaitu: 

1. Observasi, yaitu melakukan tinjauan langsung ke lokasi penelitian untuk 

memperoleh data sesuai yang diteliti oleh penulis. Usaha Ikan Asin di 

Desa Tatah Pemangkih Kec. Kertak Hanyar. 

2. Wawancara, (interview) yaitu dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada para responden tentang permasalahan dalam penelitian 

ini, sehingga diperoleh data yang diperlukan penulis,
1
 mengenai usaha 

ikan asin di Desa Tatah Pemangkih Kec. Kertak Hanyar. 

3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Seperti 

pengumpulan data melalui arsip dan gambar. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Setelah semuanya data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan 

data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing (seleksi data), yaitu penyelesaian secara selektif dan intensif 

terhadap data yang telah diperoleh sehingga diperoleh data yang jelas 

dan akurat.  

b. Diskripsi yaitu memaparkan data usaha ikan asin dan kendala yang 

dihadapi pada usaha tersebut. 

                                                           

1
 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 186. 
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c. Matrikasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas ke 

dalam matrik terhadap data tentang usaha ikan asin di Desa 

Pamangkih yang diperoleh, sehingga memudahkan dalam memahami 

dan menganalisisnya. 

2. Analisis data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap 

hasil penelitian dan membahasnya mengacu pada landasan teoritis serta literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian, penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1. Tahapan Pendahuluan 

 Pada tahapan ini penulis melakukan observasi awal dalam rangka 

mengetahui langsung terhadap objek yang diteliti, kemudian dituangkan dalam 

bentuk proposal yang berjudul “Usaha Pengolahan Ikan Asin Di Desa Tatah 

Pemangkih Kec. Kertak Hanyar” (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam). Untuk 

kesempurnaan dari penelitian ini, maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat 

dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam. Setelah penetapan judul serta penatapan Dosen Pembimbing I 

dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan 

seperlunya, kemudian diseminarkan. 
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2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis menghimpun data yang diperlukan di lokasi 

penelitian dengan menggunakan teknik pengamatan secara langsung dan 

wawancara kepada responden. 

3. Tahapan Pengolahan data dan Analisis  

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis, dan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka menyempurnakan 

masalah yang diteliti. 

4. Tahapan Penutup atau Penulisan Laporan 

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang diolah, 

dianalisis terlebih dahulu dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, 

kemudian minta persetujuan. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan siap 

dimunaqasahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam IAIN Antasari Banjarmasin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


