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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi penelitian untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan. 

Adapun pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya data-

data yang dikumpulkan berupa wawancara  dan observasi. Dengan kata lain, 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, 

gambar bukan angka-angka. Data yang diperoleh meliputi transkip interview, catatan 

lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain - lain.
1
 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Pasar Ikan Mentaya 

Sampit, Jalan Iskandar Kecamatan Mentawa Baru Hulu Kabupaten Kotawaringin 

Timur. Alasan mengambil lokasi ini karena di pasar itu merupakan salah satu pasar 

tempat pendistribusian ikan terbesar di Kabupaten Kotawaringin Timur hingga 

mencakup luar daerah yang merupakan produsen ikan misalnya Kalimantan Selatan 

dan Kalimantan Barat. 

 

                                                           
1
Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 11. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pemilik usaha (dua distributor besar) yang 

menurut peneliti dapat memberikan keterangan dan informasi yang berkenaan dengan 

data yang diteliti. 

2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah bagaimana dan apa saja manajemen distribusi 

penjualan ikan jelawat yang dilakukan pemilik usaha dalam mendistribusikan ikan 

jelawat.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: 

1. Observasi, 

Observation as a form of data collection is the process of gathering 

openended, firsthand information by observing people and place at a research site.
2
 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan terjun 

dan melihat langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang 

diteliti.
3
 

                                                           
2
John W. Creswell, Research Design, Qualitative & Quantitative and Mixed Methods 

Approaches (California: Sage, 2014), hlm. 183. 

 
 

3
Danang Sunyoto, Metode Penelitian Ekonomi (Yogyakarta: CAPS, 2011), hlm. 143. 
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2. Wawancara 

Stewart dan Cash mendefinisikan wawancara/interview sebagai berikut: An 

interview is interactional because there is an exchanging, or sharing of roles, 

responsibilities, feelings, beliefs, motives, and information. If one person does all of 

the talking and the other all of the listening, a speech to an audience of one, not an 

interview, is talking place.
4
 

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan.
5
 Wawancara atau 

interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman 

(guide) wawancara.
6
 Adapun informan yang di wawancarai adalah dua distributor di 

pasar ikan mentaya Sampit yaitu ibu Sri Wahyuni dan bapak Zakaria. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

                                                                                                                                                                      
 

4
Stewart dan Cash, Interviewing, Principles and Practices (New York: McGraw Hill, 2007), 

hlm. 1. 

 
5
Syamsudin AR dan Vismaia S, Metode Penelitian Pendekatan Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. 94. 

 

 
6
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 

Publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 126. 
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a. Editing, yaitu penulis melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban 

informan, hasil observasi, dokumen-dokumen dan catatan lainnya.
7
 

Penelitian kembali terhadap data yang diperoleh dalam upaya untuk 

mengetahui kelengkapan dan kelayakan data untuk diperoses analisis. 

b. Klasifikasi, yaitu penulis melakukan pemilihan dan pengelompokan data 

yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan ragam dan fungsinya. 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyususn kembali yang telah 

dihimpun dalam uraian yang sistematis. 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptip kualitatif yaitu proses penyederhanaan 

data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterprestasikan secara lebih spesifik 

dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam hasil penelitian. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tahap-tahap penelitian sebagai 

berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

                                                           
 

7
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Persfektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014), hlm. 238. 
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Pada tahap ini Penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan 

yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen penasihat untuk meminta persetujuan, selanjutnya diajukan kepada 

pihak jurusan Ekonomi Syariah untuk mempertimbangkan penelitian yang akan 

diangkat, setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Antasari Banjarmasin. Setelah disidangkan oleh pihak Biro Skiripsi maka 

dilakukan perbaikan mengenai permasalahan yang akan diangkat dengan 

mengkonsultasikan dengan Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini Penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan 

dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah 

ditentukan, yaitu dengan mengajukan permohonan riset yang dikeluarkan oleh 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 27 Februari 2019. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah 

data tersebut dengan menggunakan teknik pengolahan data, kemudian dianalisis 

secara kualitatif yang kesemuanya dituangkan dalam laporan penelitian pada bab IV.  

4. Tahapan Penyusunan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai 

dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan 

secara intensif kepada Dosen Pembimbing hingga dianggap baik dan layak dijadikan 

sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan. 


