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A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan 

dan dibuktikan sesuatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan dapat mengantisipasi 

masalah dalam bidang pendidikan.1  Pendekatan dan jenis penelitian: 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan 

pikiran yang diamati dari orang-orang. Deskriptif adalah suatu metode 

yang di gunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran 

kepada obyek yang di teliti melalui data atau sampel yang telah 

terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan 

lebih dalam mengenai penelitian ini, dengan menggunakan metode 

observasi dan wawancara. Metode ini diterapkan karena ingin 

mendapatkan data yang lebih valid. 

                                                             
1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm.2 



2 
 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang merupakan 

penelitian kualitatif dimana penelitian ini mengamati serta 

berpartisipasi secara langsung dalam penelitian dengan obyek yang 

diteliti. Dengan menggunakan penelitian kualitatif semua fakta yang 

ada di lapangan terkait dengan ekonomi kreatif ecoprint dan shibori 

sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan 

perspektif ekonomi islam dapat disajikan dan digambarkan apa adanya 

yang selanjutnya ditelaah guna menemukan fakta dan makna terkait 

dengan pemberdayaan ekonomi islam. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah ekonomi kreatif ecoprint 

dan shibori di Kabupaten Trenggalek. Lokasi ini dipilih karena belum pernah 

ada penelitian dengan kajian yang sama di Kabupaten Trenggalek. Ecoprint 

dan shibori ini merupakan ekonomi kreatif yang mampu menarik perhatian 

masyarakat Trenggalek maupun luar Trenggalek. Sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian secara langsung bahwasannya ecoprint 

dan shibori benar-benar menarik perhatian masyarakat. 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat di perlukan. Dikarenakan 

peneliti sebagai pelaku utama dalam penelitian dan juga sebagai pelaku 

penelitian. Pelaku dalam penelitian merupakan sebagai pengamat yang 
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mengamati setiap aktivitas yang terjadi di lapangan yang berhubungan 

langsung terhadap obyek penelitian secara aktif. Peneliti sebagai pengumpul 

dan penganalisis data, serta sebagai pelopor hasil penelitian dalam 

melaksanakan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data. 

Di lokasi penelitian peneliti dibantu oleh pemilik usaha dan juga para 

pengrajin seni untuk mendapatkan informasi untuk mendapatkan hasil dari 

tujuan yang di inginkan peneliti. Peneliti aktif menggali informasi secara 

bertahap apa yang di butuhkan dan menuliskan data yang diperoleh. 

D. Data dan Sumber Data 

Data merupakan kumpulan dari bukti atau fakta yang dikumpulkan dan 

disajikan untuk tujuan tertentu. Data merupakan semua keterangan yang 

vdiperoleh dari seseorang yang dijadikan informasi maupun yang berasal dari 

dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentu lainnya guna 

keperluan penelitian. 

Sumber data penelitian ini yaitu tindakan atau kegiatan dan kata-kata 

dari subyek penelitian. Sumber data penelitian ada 2 jenis yaitu primer dan 

sekunder. 

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan 

cara langsung dari sumbernya. Data primer biasa di sebut juga dengan 

data langsung.2 Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari survei 

                                                             
2 Rokhmat Subagio, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Konsep dan Penerapan), (Jakarta: 

ALIM'S PUBLISHING,2017), hlm.74 
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secara langsung ke tempat penelitian dengan teknik wawancara dan 

melihat langsung situasi dan kondisi tempat penelitian. 

2. Data sekunder adalah data yang di kumpulkan peneliti dari semua 

sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanyabberasal dari penelitian 

lain yang di lakukan oleh lembaga atau organisasi. Dalam data sekunder 

bisa melalui media (Koran, web, buku, jurnal, dan sebagainya) dan 

pihak kedua yang berkaitan dengan keadaan yang ada di lapangan.3 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupaka cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan suatu data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data yang di dapatkan dari hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Pada penelitian ini data digunakan untuk menjawab 

rumusan maslah dalam focus penelitian. 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang menggunakan 

panca indera, pengamatan ini dilakukan tanpa mengajukan pertanyaan. 

Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian.  Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan serta ikut 

terjun dan mencatat kejadian yang berkaitan dengan pemperdayaan 

ekonomi kreatif ecoprint dan shibori terhadap peningkatan ekonomi.4 

                                                             
3 Ibid,...hlm.74 
4 Ibid,...hlm.75 
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2. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan sebuah data dengan 

cara peneliti mengajukan beberapa pertannyaan. Baik itu dilakukan 

melalui media telepon maupun secara langsung. Dalam wawancara 

terjadi proses tanyajawab dengan narasumber untuk tukar informasi dan 

ide sehingga mendapatkan informasi yang akurat. Peneliti melakukan 

wawancara dengan narasumber yang berperan di bidang seni olah kain 

ecoptint dan shibori. Metode wawancara yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas, dimana pihak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan mengenai data pribadi informan. Peneliti menganalisis 

data-data yang diperoleh dari informan, hasil pencatatan yang 

dilakukan peneliti. Dengan teknik ini peneliti juga membutuhkan data 

tertulis dari pihak objek penelitian. Data yang diperlukan yaitu profil 

usaha dan foto-foto fasilitas dalam proses penjualan ataupun literature 

lain yang dapat menyempurnakan data penelitian.  
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F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

serta membuat kesimpulan agar dapat di pahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisis data yang telah 

diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan 

metode deskriptif, seperti cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan 

terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi sesuai fakta yang 

ada di lapangan. Setelah data di rangkum kemudian memilih hal-hal yang 

pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Langkah berikutnya 

data dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Analisis data dilakukan mulai dari sebelum terjun ke lapangan dan di 

lanjut dengan menganalisis data selama di lapangan. 

1. Analisis Sebelum di Lapangan 

Analisis sebelum di lapangan dapat dilakukan dengan cara 

mencari informasi dari orang-orang sekitar tempat penelitian dan 

datang langsung ke lokasi penelitian. 

2. Analisis Selama di Lapangan 

Dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menerus. Aktivitas tersebut adalah: 
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a. Data Reduction (reduksi data) 

Karena data yang telah diperoleh sangat bermacam-macam, 

dalam proses reduksi data ini peneliti menyeleksi, memfokuskan, 

dan menyederhanakan semua data yang diperoleh. 

b. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Dalam penelitian ini data disajikan dalam uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data yang sering digunakan adalah berupa 

teks naratif. 

c. Conclusion drawing / ferification (Penarikan kesimpulan) 

Penarikan kesimpulan ini digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan dalam focus penelitian. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang akan di dapat dari penelitian ini penulis 

memakai prosedur untuk tahapan-tahapan. Adapun tujuannya supaya proses 

penelitian lebih teratah, terfokus serta tercapai hasil kevalidtan yang 

maksimal. Tahapan-tahapan penelitian diantaranya: 

1. Tahap sebelum kelapangan. 

a. Menentukan focus penelitian. 
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b. Menentukan lapangan penelitian. 

c. Mengurus perizinan. 

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. 

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

 

2. Tahap kegiatan lapangan: 

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri. 

b. Memasuki lapangan. 

c. Mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus 

penelitian. 

d. Memecahkan data yang telah terkumpul. 

3. Tahap analisis data, terdiri dari analisis selama pengumpulan data dan 

sesudahnya. Analisis selama pengumpulan data meliputi kegiatan: 

a. Membuat ringkasan atau rangkuman serta mengedit setiap hasil 

wawancara. 

b. Mengembangkan pernyataan dan analitik semala wawancara.  

c. Mempertegas fokus penelitian. 

Sedangkan analisis setelah pengumpulan data meliputi kegiatan: 

a. Pengolahan data 

b. Pemilihan data menjadi satu-satuan tertentu. 



9 
 

c. Pemilahan data. 

d. Penemuan hal-hal terpenting dari data penelitian. 

e. Penemuan apa yang perlu dilaporkan kepada orang lain. 

f. Pemberian makna. 

4. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan: 

a. Penyusunan hasil penelitian. 

b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing. 

c. Perbaikan hasil konsultasi. 

 


