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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian Lapangan 

(field research), merupakan studi terhadap apa adanya kehidupan sosial 

masyarakat secara langsung. (Basrowi & Suwandi, 2008, hal. 52) Penelitian ini 

dilakukan dengan cara mendalami, menelaah dan mengetahui seperti apa dan 

bagaimana manajemen produksi di Kebablasan Banjarmasin dalam 

mempertahankan eksistensi produk. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berupa kata-

kata, gambar dan bukan berupa angka-angka. Jikalaupun ada angka-angka, 

sifatnya hanya sebagai data penyokong. Data yang didapat mencakup transkrip 

interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Kebablasan adalah salah satu usaha yang menyediakan berbagai macam 

menu, seperti kebab dan burger. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu outlet 

kebabblasan yang berpusat di Jl.A.Yani Km.5,9 Komplek Bunyamin Permai 2, 

Ray 5 No.07. 
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C.  Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha Kebablasan 

Banjarmasin. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah manajemen 

produksi Kebablasan dalam mempertahankan eksistensi produk 

 

D.  Data dan Sumber Data 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka data yang akan 

digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer, merupakan data yang hanya dapat kita dapatkan dari pihak 

utama misalnya melalui narasumber, dan yang penulis jadikan informan 

dalam penelitian, data primer diperoleh dari wawancara langsung 

dengan pemilik usaha dengan menggunakan kuesioner atau observasi 

secara langsung; 

2. Data Sekunder, merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita akan 

dengan mudah mencari dan mengumpulkannya, data sekunder 

dikumpulkan dari berbagai data melalui literatur yang berhubungan 

dengan topik dan judul penelitian yang bersumber pada buku-buku, 

hasil penelitian terdahulu seperti jurnal atau skripsi dan data-data 

pendukung yang berhubungan dengan penelitian; 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti, maka data yang akan 

diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara merupakan dialog, diskusi dan pembicaraan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju 

pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan tersebut, penulis sekaligus pewawancara akan memakai 

pendekatan petunjuk umum wawancara yaitu pewawancara membuat 

garis besar poin-poin pertanyaan dalam wawancara tetapi tidak 

diharuskan untuk ditanyakan atau diwawancarai secara berurutan; 

(Basrowi & Suwandi, 2008, hal. 128) 

2. Dokumentasi yaitu dalam mengamati dokumen penulis akan mendalami 

dan menelaah isi data dan mendeskripsikannya, dokumen juga 

menunjang pernyataan dari informan mengenai kasus yang sedang 

diteliti. Jadi, pada penelitian ini penulis memakai rekaman wawancara 

dan foto hasil wawancara sebagai bahan rujukan; 

 

 

 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 
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Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data 

yang telah terkumpul tersebut kedalam pengolahan data. Ada beberapa teknik 

dalam pengolahan data antara lain: 

1. Editing, yaitu meneliti kembali data yang telah terkumpul sehingga 

dapat diketahui kelengkapan dan kekurangan dalam rangka proses 

penyusunan. 

2. Kategorisasi, yaitu cara pengelompokan data dengan kualitas 

penyusunan dan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan jenis 

dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. 

3. Deskripsi, yaitu menguraikan dan menyusun kembali data yang telah 

terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

2. Teknik Analisis Data 

 Data yang sudah diolah selanjutnya disajikan secara deskriptif kualitatif, 

yaitu berupa uraian-uraian yang memberikan gambaran tentang data dilapangan. 

Selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan metode 

deskriptif interpretatif, yakni data yang sudah disajikan kemudian ditafsirkan 

dengan menggunakan pendapat berdasarkan pengetahuan yang penulis miliki, 

sepanjang tidak bertentangan dengan keadaan dilapangan. 

 

 

G. Tahapan Penelitian 

1.  Tahapan Pendahuluan 
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Pada tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang terdapat di 

lapangan dengan meninjau langsung untuk mendapatkan gambaran secara umum, 

kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasihat yaitu bapak Ansharullah, 

S.Ag., M.Fil.I dalam rangka penyusunan proposal dan agar disetujui, setelah itu 

proposal disusun, kemudian diajukan ke pihak jurusan Ekonomi Syariah, setelah 

disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan 

telah di terima oleh Biro Skripsi pada tanggal 15 Oktober 2018. 

2.  Tahap Pengumpulan Data 

 Pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang 

diperlukan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan di 

lapangan sesuai dengan lokasi dan metode yang ditentukan yaitu di Kebabblasan 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

3.  Tahapan Pengelolaan Data dan Analisis Data  

Pada tahapan ini penelitian mengelola dan menganalisis data yang telah 

terkumpul lengkap dengan teknik pengelolaan dan analisis data yang telah 

ditentukan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka 

perbaikan dan kesempurnaanya dapat diketahui. 

4.  Tahapan Penyusunan Laporan  

Pada tahapan ini peneliti menyusun hasil penelitian yang sudah diperoleh  

sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada 

dosen pembimbing, hingga dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis 

ilmiah dalam bentuk skripsi. Sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim 

penguji skripsi. 
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