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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan), yaitu

dengan kunjungan langsung ketempat dimana penjual batu Akik tersebut berada,

untuk memperoleh data dan informasi berkenaan dengan permasalahan yang akan

diteliti lebih lanjut. Adapun sifat penelitian ini menggunakan kualitatif.

Sedangkan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Kecamatan

Banjarmasin Barat.

B. Data dan Sumber Data

1. Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Identitas Informan

Identitas Informan yaitu keterangan diri seseorang meliputi, Nama,

Tempat tanggal lahir, Alamat, Jenis kelamin, Status, Pendidikan, Umur, dan

Agama.

b. Gambaran usaha batu Akik di Kecamatan Banjarmasin

Gambaran usaha yaitu tentang perkembangan usaha yang telah

dijalankan pada tahun 2011 sampai dengan 2015

c. Kendala yang dihadapai pada penjualan batu Akik di Kecamatan

Banjarmasin Barat.
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Kendala yaitu rintangan atau hambatan yang dirasakan oleh penjual

batu Akik yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat.

2. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah 8 orang para

penjual batu Akik yang lama.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, (Interview) yaitu dengan melakukan tanya jawab secara

langsung kepada para informasi penelitian ini, sehingga diperoleh data

yang diperlukan penulis.

D. Teknik Pengolahan Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah segala macam pengolahan terhadap data atau

kombinasi-kombinasi dari berbagai macam pengolahan terhadap data untuk

membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat segera

dipakai.1

a. Editing, yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali data-data usaha

batu Akik yang telah terkumpul untuk lebih mengetahui kejelasan dan

kesempurnaan penelitian ini guna tercapainya tujuan.

1Michelle Laird, “Pengertian Pengolahan Data For Skripsi”, (Publlish, 12 Juli 2010 ;
Akses, 12 Mei 2016), http://www.scribd.com/press
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b. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data tentang usaha batu Akik

yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga

tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Matrik, yaitu penyetaraan data seseorang penjual batu Akik yang ada di

Kecamatan Banjarmasin Barat.

E. Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data sehingga dapat ditarik

pengertian dan kesimpulan. Data yang sudah berhasil dikumpulkan dan

diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan

menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis data

yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Adapun analisa data yang peneliti lakukan adalah; pertama, data yang

terkumpul dari hasil interview perlu diteliti, apakah data itu perlu dipahami atau

tidak. Kedua, data yang telah ada kemudian disusun dan dikelompokkan dengan

menggunakan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan objek penelitian

yang telah dirumuskan sebelumnya.Ketiga, penyajian dan analisa data secara

adanya yang telah diperoleh dari informan, kemudian dianalisa dengan

menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan, untuk memudahkan dalam

metode berpikir induktif, yaitu proses pengorganisasian fakta-fakta dan hasil-hasil

menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.


