
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
22

 

Juga merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan 

antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural.
23

 

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

lisan dan prilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian 

yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah 

kehidupan manusia.
24

 Sedangkan tujuan dalam penelitian ini bukan untuk 

menguji, tetapi didasari oleh perasaan keingin tahuan tentang Peran Istri 

Nelayan dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Terusan Kec. Pangkalan 

Kerinci Kab. Pelalawan. Waktu mengadakan penelitian ini di lakukan selama 

3 (Tiga) bulan terhitung dari bulan Januari 2018 

 

C. Informan Penelitian 

Adapun informan dalam penelitian ini yang berjumlah 12 orang yang 

terdiri dari istri nelayan di Desa Kuala Terusan  
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Tabel III.1 

Data dan Jumlah Informan Penelitian 

No  Nama  Status  

1 Lisnawati  Istri nelayan 

2 Yusniar  Istri nelayan 

3 Komariah  Istri nelayan 

4 Azifah  Istri nelayan  

5 Wati  Istri nelayan 

6 Roina  Istri nelayan 

7 Meisyaroh  Istri nelayan 

8 Rosiana  Istri nelayan  

9 Ira  Istri nelayan 

10 Eni  Istri nelayan 

11 Lisa  Istri nelayan 

12 Deby zinta Istri nelayan 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) 

cara di antaranya : 

1. Observasi  

Observasi adalah cara pengambilan data melalui pengamatan dari 

segi kejadian, tingkah laku, yang turun langsung ke lokasi penelitian 

mengenai permasalahan yang akan diteliti baik dari segi subjek maupun 

objeknya.
25

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai 

hal-hal yang berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, agenda dan sebagainya.
26

 

3. Wawancara 

Wawancara adalah melakukan komunikasi secara langsung kepada 

informan sebagai sumber penelitian penulis, dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan yang menyangkut permasalahan peneliti. 
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E. Validitas Data 

Validitas data merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.
27

 

Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data dalam penelitian 

kualitatif maka digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
28

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif selama berada dilapangan yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. 

2. Data Reduction 

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

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

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

3. Data Display ( Penyajian Data ) 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

4. Conclusion Drawing  

Langkah yang terakhir adalah conclusion atau penarikan 

kesimpulan. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 
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tetapi mungkin saja tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada dilapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan saat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau interaksi, hipotesis atau teori. 

 


