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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

(Supardi,2005,hlm:15) Penelitian ini dilakukan dengan menggali data langsung ke 

lapangan untuk meneliti Strategi Pengembangan Usaha Dagang Warung Bebek Sinjay di 

kota Banjarmasin. 

2. Sifat Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif-kualitatif, sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat 

diterima oleh akal sehat manusia.  

 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini yaitu di Warung  Bebek Sinjay Jalan Dahlia No 18, Mawar, 

Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Adapun alasan 

penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Warung bebek Sinjay di Jalan Dahlia merupakan 

Warung makan Bebek Sinjay yang pertama di Banjarmasin , hingga sekarang Warung Makan 

Bebek Sinjay Sangat Berkembang Pesat di Banjarmasin, sudah pasti ada strategi yang 

dilakukan oleh Bapak Husairi selaku pemilik Warung bebek Sinjay yang paling pertama di 
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kota Banjarmasin. oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai  Strategi 

Pengembangan Usaha Dagang Warung Bebek di Kota Banjarmasin.   

 

C. Subjek dan Objek penelitian 

Yang menjadi Objek penelitian ini adalah pedagang atau pemilik usaha dagang Warung 

makan Bebek Sinjay, sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah Strategi 

Pengembangan Usaha dagang Warung  Bebek Sinjay di kota Banjarmasin, faktor penghambat 

dan pendukung. 

D. Data dan Sumber data  

Data yang di gali dalam penelitian ini adalah: 

1. Gambaran strategi pengembangan usaha warung makan bebek sinjay di Banjarmasin. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengembangan warung makan Bebek Sinjay  

Adapun yang menjadi sumber data adalah: 

Informan, yaitu pedagang atau pemilik Usaha Dagang Warung Bebek Sinjay di Jalan 

Dahlia Raya selaku pemilik Warung makan Bebek Sinjay yang paling pertama di 

Banjarmasin. 

 

 

E. Teknik pengumpulan data  

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu penulis 

mengadakan tanya jawab langsung dengan informan mengenai masalah yang diteliti dengan 

mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disiapkan.  

F. Teknik pengolaha data dan analisis data 
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Data yang terkumpul kemudian diolah teknik: 

1. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi kembali data yang telah terkumpul untuk 

memperbaiki kekurangannya. 

2. Deskripsi, yaitu memaparkan data yang telah di edit dalam bentuk laporan deskriptif. 

Selanjutnya data tersebut dianalisis pada (bab IV) dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku yang dijadikan landasan teoritis 

pada bab II.  

G. Prosedur Penelitian 

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menempuh tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap penelitian 

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu mengamati dan 

mempelajari objek yang akan diteliti, meliputi kegiatan  penentuan fokus penelitian, 

penyesuaian paradigma dengan teori serta penjajakan alat peneliti yang mencakup 

observasi awal dan surat izin riset yang di keluarkan dari fakultas, konsultasi fokus 

penelitian dan penyusunan proposal penelitian yang dilakukan pada tanggal  26 maret 2019 

2. Tahap pengumpulan data 

Pada tahap ini penulis langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti dangan pola dan tehnik yang telah ditetapkan dalam metode 

penelitian, yaitu wawancara dengan Bapak Husairi selaku pemilik Warung Makan Bebek 

Sinjay yang pertama di kota Banjarmasin. 

3. Tahap Pengolahan 
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Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya, 

mengolah data tersebut menggunakan tehnik editing. Klasifikasi dan deskripsi. 

4. Tahap Analisis Data 

Setelah data diolah langkah selanjutnya yaitu analisis data dimanadata yang diperoleh 

melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan 

konteks dan permasalahan yang diteliti. 

5. Tahapan Penyusunan Akhir 

Pada tahapan ini penulis melaporkan haso; penelitian yang telah diolah dan di analisis, 

meliputi kegiatan hasil penyusunan hasil penelitian dan semua serangkaian kegiatan 

pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil 

penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan atau saran-saran demi 

kesempurnaan skripsi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh dosen 

pembimbing yang kemudian ditindak lanjuti hasil bimbingan tersebut dengan analisis 

skripsi yang sempurnaan 

 

 

 

 

 

 

 


