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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Situs Penelitian  

Pemilihan lokasi harus memebuhi syarat-syarat. (a). Sesuai dengan substansi 

penelitian, karena lokasi mampu memberikan substansi permasalahan  penelitian yang 

diteliti.(b) Mampu menyediakan entry, lokasi penelitian dapat memberikan data yang 

cukup sehubungan dengan permasalahan mengenai pendapatan pengrajin tenun (c) Dapat 

menerima kahadiran peneliti untuk jangka waktu yang cukup lama.  Adapun lokasi dari 

penelitian ini adalah Desa Sukarara kec. Jonggat kab. Lombok Tengah. Situs  penelitian  

yaitu  tempat  dimana  seharusnya  penelitian  menangkap objek  dari  yang  diteliti.  Situs 

dari penelitia ini adalah para pengrajin tenun songket di desa sukarara. 

B. Sumber Data  

Sesuai dengan metode penelitian yang menggunakan jenis penelitian deskriptif maka 

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Data Primer  

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original/ material mentah dari 

pelaku. Sumber data penelitian diperoleh dari informasi yang didapat  secara 

langsung dari sumber data yang diteliti.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data 

sekunder penelitian diperoleh dari internet, buku, jurnal dan dokumentasi yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

C. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat terssusun secara sistematis 

dan dapat dianalisis secara baik gambaran terntang analisis Pendapatan Pengrajin kain 

tenun songket di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 
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D. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian kualitatif dimaksudkan  untuk  membatasi  studi  kualitatif,  dan  

sekaligus  membatasi penelitian  guna  memilih  data  yang  relevan  dan  yang  tidak  

relevan.  Selain  itu fokus  penelitian  sangat  penting  untuk  dijadikan  sebagai  sarana  

untuk  memandu dan  mengarahkan  jalannya  penelitian,  maka  adapun  fokus  dalam  

penelitian  ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan pengrajin kain tenun songket di desa sukarara  

a. Jenis pendapatan 

b. Sumber pendapatan 

 

E. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pengrajin kain tenun songket yang ada 

di desa sukarara kecamatan jonggat kabupaten Lombok tengah berjumlah : 300KK 

(sumber dari kepala desa) sebagai informen. Nama kepala desa sukarara (Ibrahim). 

b. Sampel  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling. 

10 orang pengrajin kain tenun songket tradisional yang memiliki masa kerja lebih dari 

10 tahun, dan status mereka semuanya sudah menikah. 

F. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data selama penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengamati secara 

langsung objek yang menjadi sumber data. Peneliti dalam penelitian ini akan 

melakukan observasi atau pengamatan langsung di desa sukarara kecamatan jonggat 

kabupaten Lombok Tengah. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Teknik  wawancara  yang 

digunakan peneliti  adalah  wawancara  mendalam  yaitu  peneliti  mengajukan 

beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. 
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3. Dokumentasi   

Dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan tulisan- 

tulisan  sebagai  bagian  dari  data  seperti  arsip,  brosur,  koran, foto dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

G. Penyajian Data  

Dalam penelitian ini teknik penyajian data adalah sebagai berikut : 

1. Ditabelkan, dengan persentase dan frekuensi 

2. Dilengkapi dengan gambar  

 


