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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita 

gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan 

ungkapan lain metodologi adalah suatu pendekatan untuk mengkaji 

topik penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa inggris 

research yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang 

dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, sistematis secara 

sempurna terhadap permasalahan sehingga dapat digunakan untuk 

menyelesaikan atau menjawab permasalahannya.  

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penilitian 

kualitatif, yaitu penelitian atau riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif dapat diartikan 

sebagai aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode 

ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan 

baru yang terandalkan kebenarannya (obyetif dan sahih) mengenai 

dunia alam atau dunia sosial. 

Jenis metode penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus, 

karena Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif maka hasil 

penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan 

bagaimana sistem produksi batu bata dalam meningkatkan ekonomi 
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masyarakat di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten 

Bombana. 

3.2  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 3 bulan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan 

Kabupaten Bombana. 

3.3  Data dan Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh, dimana 

data tersebut diperlukan untuk menganalisa permasalahan yang 

dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif pemecahan yang 

tepat. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka 

maupun simbol khusus dan merupakan bentuk yang masih mentah 

sehingga perlu untuk diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk 

menghasilkan informasi yang di inginkan.  

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan 

menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut : 

1. Data primer 

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh penulis. Data primer diperoleh oleh penulis melalui 

observasi dan wawancara terhadap pemilik usaha batu bata, karyawan 

serta masyarakat yang menjadi informan yang ada di Desa Laea 

Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data kedua atau data yang digunakan untuk 

mendukung data utama yang ada didalam penelitian ini. Data sekunder 
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dapat diperoleh oleh penulis melalui data dari buku, data dari Desa, 

jurnal, skripsi yang relavan dengan skripsi peneliti, data batu bata 

pelaku usaha dan dokumentasi. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulis ini 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik atau cara untuk 

mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan sebagai 

langkah awal dengan melihat secara langsung objek penelitian guna 

mendapatkan data yang diinginkan. Observasi ini dilakukan oleh 

penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi atau data 

awal tentang produksi batu bata sehingga dapat di lanjutkan melalui 

wawancara. 

Mustaqim (2001: 158) mengatakan bahwa observasi adalah suatu 

alat yang digunakan untuk mengukur tingka laku individu, atau proses 

terjadinya suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya 

maupun suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara penulis 

dengan informasi atau subjek penelitian. Wawancara juga diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan 
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penelitian pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau 

sedikit (Sugiyono, 2012: 707). 

Wawancara dilakukan kepada pemilik usaha dan para karyawan 

tentang produksi batu bata di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan 

Kabupaten Bombana. Kegiatan wawancara ini lakukan secara terbuka 

dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. 

Selain itu, untuk memperkuat data hasil wawancara yang di peroleh 

dari pemilik usaha batu bata dan para karyawan, penulis juga 

melakukan wawancara terhadap masyarakat setempat mengenai batu 

bata tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar 

oleh penulis untuk memperkuat hasil penelitian. Yang dimaksud oleh 

penulis yaitu untuk memperoleh data tertulis dari masyarakat di Desa 

Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana, sebagai sasaran 

objek penelitian. Jenis dokumentasi yang digunakan dalam penulisan 

ini yaitu dokumentasi foto pada saat melakukan observasi dan 

wawancara.  

3.5 Analisis Data 

Analisi data dalam penelitian ini adalah proses mencari, 

menyusun serta menganalisis data yang di peroleh dari observasi dan 

wawancara secara sistematis sehingga mudah di pahami. Neong 

Muhadjir (1998: 104) mengatakan bahwa analisis data adalah sebagian 
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upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus 

yang di teliti. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Tahapan dalam analisis data yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

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

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang di reduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti umtuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data yang 

diperoleh dari hasil wawancara terhadap sumber data primer agar lebih 

mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data 

terkait Produksi Batu Bata Untuk Meningkatkan Pendapatan 

Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data adalah rangkaian 

kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan 

mempergunakan metode analisis data sesuai dengan tujuan yang di 

inginkan, hal ini dapat dilakukan guna mempermudah data-data yang 

telah dikumpulkan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

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 di 
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temukan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil 

penulisan yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap 

dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah 

penulisan hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Ada 

perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan realibilitasnya adalah 

instrument penulisannya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data 

dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang di 

laporkan oleh penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti. Didalam penulisan ini, ada beberapa tehnik yang 

digunakan oleh penulis untuk menguji keaslian atau kreadibilitasi dari 

suatu data yang telah diperoleh yaitu sebagai berikut : 

1. Triangulasi Sumber  

Teknik ini digunakan untuk menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 

2. Triangulasi Teknik 

Teknik ini digunakan untuk menguji atau mengetahui tentang 

cara yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data dengan 

menggunakana metode yang berbeda. 

3. Triangulasi Waktu 

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui tentang kreadibilitas dari 

sebuah data dengan menggunakan metode wawancara, observasi atau 
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menggunakan data dari sumber yang lainnya dalam situasi dan kondisi 

yang berbeda. 

  

 

 

 

 


