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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu menekankan 

analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan 

antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.
53

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini bersifat lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil 

atau didapat dari lapangan atau masyarakat.
54

 

Untuk mendapatkan sumber data-data yang dibutukan dalam 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian 

ini, maka penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan 

September 2019. Sebelumnya peneliti telah melakukan observasi untuk 

mengetahui sedikit tentang sistem produksi pembuatan batu bata di Desa 

Laikaaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. penelitian ini akan 

dilaksanakan di desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan. 

C. Data dan Sumber Data 
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Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data diperoleh.
55

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama 

yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.
56

Dalam penelitian ini yang 

menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari 

pelaku bisnis usaha pembuatan batu bata yang bertindak langsung sebagai pelaku 

produksi, pengusaha dan masyarakat sekitar tempat usaha. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu 

sehingga data tersebut sudah tersedia saaat kita memerlukan.Dalam penelitian ini 

yang menjadi data sekunder adalah dokumken-dokumen, buku-buku atau data-

data lain yang berkitan dengan judul penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh 

peneliti diantaranya adalah dengan obeservasi, wawancara, dan dokumentasi, agar 

mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan 

praktek yang ada dilapangan. 

1. Observasi 
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Metode observasi yaitu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.
57

 Dengan metode 

observasi peneliti bisa mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan 

fenomena yang hendak diteliti yaitu mengenai sistem produksi pembuatan batu 

bata yang dilakukan di Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salaha satu metode dalam pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). 

 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural 

yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena peneliti 

menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan. 

 Menurut Sugiyono, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman 

untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape 

recorder, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara 

menjadi lancar.
58

 Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara 

dengan para pelaku usaha pembuatan batu bata, masyarakat, tokoh masyarakat 

dan tokoh agama di Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan. 
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3. Studi Dokumen 

Studi dokumen, ialah penyelidikan pada penguraian dan penjelasan 

terdahulu, melalui sumber-sumber dokumen. Baik yang tersedia melalui media 

catak atau media elektronik. Cara ini digunakan untuk melihat secara langsung 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang 

penulis teliti. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah  proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan 

membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
59

 

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan di analisis dengan 

mengguankan metode dekriptif analisis, yakni digunakan dalam mencari dan 

mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang 

sudah ada. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap 

objek yang diteliti. Yaitu menggambarkan tentang Potensi Usaha Pembuatan Batu 

Bata Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Laikaaha Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Dalam Kajian Produksi Ekonomi Islam. 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang 

memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi 
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akanmemberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, sehingga dapat 

merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Conculucion Drawing/verivication (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
60

 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang 

didasarkan pada sesuatu diluar data untuk keperluan mengecek atau sebagai 

pembanding terhadap data hasil observasi, wawancara dan diskusi dengan teman 

sejawat. William wiersen mengartikan trianggulasi sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan teknik yang disesuaikan dengan 

waktu.
61

 

Dalam pengecekan data maka digunakan trianggulasi sebagai berikut : 
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1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini 

peneliti melakukan observasi, Wawancara mendalam, dan pengambilan data 

dokumentasi pada masyarakat yang ada di desa Laikaaha, kecamatan 

Ranomeeto, kabupaten Konawe Selatan. 

2. Trianggulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Pada trianggulasi sumber, peneliti 

melakukan wawancara bertahap dan mendalam pada pelaku usaha, pemuka 

agama dan masyarakat setempat. 

3. Trianggulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama 

dalam waktu yang berbeda. 
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