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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan 

memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, 

dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, 

kelompok, lembanga, atau masyarakat.(Lexy J. Moleong, 2006:3) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang 

diamati, pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan 

individu tersebut secara utuh.(Lexy J. Moleong, 2006:3) 

Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan 

penjajahan terbuka terakhir dilakukan dalam jumlah relatif 

kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responder 

diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan 

persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang 

dibahas dan untuk menentukan arah peneliti. Kualitas hasil temuan 

dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada 

kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview atau 

responde.(Laxy J. Moleong, 2006:3) 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai bulan 

juni 2021 

2. Tempat Penelitian 
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Penelitian berlokasi di Desa Rapambinopaka Kecamatan 

Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe 

3.3  Data dan Sumber Data 

1. Data 

Sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Data penelitian kualitatif dapat berupa 

human resource dan non human sources. Data yang bersumber dari 

pada manusia beruapa kata-kata dan data di luar manusia biasa 

berupa buku, dokumen dan foto.(Endaswara, 2003:207) 

2. Sumber Data 

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka sumber data 

penelitian ini terbagi dua, yakni: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari 

sumbernya, yaitu melalui hasil wawancara antara peneliti dengan 

subjek penelitian, dalam hal ini informan utama yaitu Anak 

Nelayan Di Desa Rapambinopaka Kec. Lalonggasumeeto Kab. 

Konawe. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh 

berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung terdiri atas: 

buku-buku, undangan-undangan, artikel, majalah, ensiklopedia, 

kamus, data dokumentasi dan arsip-arsip resmi lainnya. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara 

umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi adalah mtode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi 

subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu pada Masyarakat dan 

anak nelayan di Desa Rapambinoapa Kecamatan Lalonggasumeeto 

Kabupaten Konawe. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data umtuk 

mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan 

langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek  

masalah yang diangkat oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian 

ini digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan  data 

dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan-

catatan yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. 

Hasil penelitian dari observasi dari wawancara, akan lebih 

kridibel/dapat dipercaya bila dukungan dengan dokumentasi. 

(Husain Usman dan Setiyadi Akbar, 2001: 73) 

 

3.5  Tekhnik Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan 

bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa 

langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis 

data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian 

dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah 

secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, 

mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data 
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serta menyimpulkan data. (Matthew B. Milles A. Michael 

Huberman, 1992:20) 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraan dan trasformasi data kasar 

yang munculdari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini 

berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi: peringkas data, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data 

kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, 

jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Pada penarikan kualitatif, verifikasi atau dilakukan secara 

terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak 

memasuki lapangan dn selama proses pengumpulan data, penelitian 

berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang 

dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, 

hipotesis dan selanjutnya di tuangkan dalam bentuk kesimpulan 

yang masih bersifat tentatif. 

Tahapan penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data 

yang telah reduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju 

kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang di hadapi. 

Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus 

menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. 

Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus 

dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang 

melibatkan interprestasi peneliti. Analisis data merupakan suatu 

kehiatan yang logis, data kualitatif berupa pandangan-pandangan 

tertentu terhadap penomena yang terjadi dalam beberapa data 

kualitatif yang terdiri dari angka-angka untuk mendukung adanya 
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presentase hubungan antara data yang berkaitan dengan pokok 

bahasan. Untuk itu diperoleh suatu hubungan penyilangan yang 

dapat memberikan penjelasan terhadap peranan masyarakat nelayan 

terhadap pentingnya ekonomi di desa. 

 

3.6  Pengecekkan Keabsahan Data 

Metode pengecakan keabsahan data pada penelitian ini 

menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah 

metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek 

baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan cara yang berbeda.menurut patton metode triangulasi 

dapat dilakukan dengan lima tahap, yaitu : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan  apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan yang dikatakansecara pribadi. 

3. Membandingkan apayang dikatakan orang-orang tentang situasi 

peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan  

berbagai pendapat dan pandangan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan 

keabsahan data melalui triangulasi yakni : 

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Pada sumber tersebut didapat melalui observasi, 

wawancara, atau dokumentasi sampai datanya akurat. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu pengujian kredibilitas data dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Data dapat diperoleh melalui wawancara lalu di cek 
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melalui observasi ataupun dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan  

data mana yang dianggap benar. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi Waktu yaitu melakukan pengecekan kredibilitas 

data yang dilakukan melalui pengecekan wawancara, observasi, 

atau tekniklain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditentukan 

kepastian datanya.  

  


