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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mempelajari secara 

insentif tentang suatu keadaan sekarang dalam interaksi sosial, individu, 

kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan (field research) ini ada 

dua sebab terjadinya, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau 

tidak. Jadi, teori ini dites kebenarannya dilapangan. Dalam hal ini testing itu 

dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut. 

Sedangkan yang kedua yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat 

atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan 

sehingga penelitian itu menciptakan teori yang baru. (Sosrodihardho, 2014, hal. 

12) 

Penelitian ini menggunakan dan mengandalkan data yang bersifat verbal 

dalam mendukung penelitian ini. (Dwilestari, 2012, hal. 68) 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang disusun dalam 

rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi yang berasal 

dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan 

sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Sebagai contoh, 

survei mengenai pendapat umum untuk menilai sikap masyarakat terhadap 

kenaikan BBM. 

Langkah-langkah penelitian deskriptif mengikuti langkah-langkah 

penelitian pada umumnya, yaitu : 
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1. Merumuskan masalah penelitian; 

2. Merumuskan tujuan penelitian; 

3. Mengkaji pustaka, yaitu menelaah teori yang relevan; 

4. Menentukan sampel yang representatif; 

5. Menyusun instrumen penelitian; 

6. Mengumpulkan data; 

7. Menganalisis data; dan 

8. Menarik kesimpulan. (Sanusi, 2013, hal. 14) 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di daerah Sungai Baru 

No. 21 Kecamatan Banjarmasin Tengah. Alasan mengambil lokasi ini karena di 

daerah Sungai Baru terdapat salah satu pangkalan Gas Lpg yang mendistribusikan 

atau memperjualbelikan gas dengan cara yang berbeda dari pangkalan lain, yaitu 

dengan menggunakan media kartu kendali yang dibatasi dalam wilayah. Adapun 

nama pangkalan gas tersebut adalah Pangkalan Hanifah yang merupakan bagian 

dari Pangkalan Hanifah. pangkalan juga mendapatan kepercayaan lebih dari 

Pangkalan Hanifah dalam mendistribusikan Gas Lpg karena selalu cepat habis dan 

termasuk tepat sasaran atau mencukupi bagi warga sekitar. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Sumber data dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari subjek dan 

objek penelitian, sehingga subjek penelitian dapat berarti orang atau apa saja yang 

menjadi sumber data dari penelitian. 
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Subjek penelitian ini adalah pemilik usaha pangkalan Gas Lpg yaitu 

Pangkalan Hanifah yang merupakan bagian dari Pangkalan Hanifah, sehingga 

menurut peneliti dapat memberikan keterangan dan informasi yang berkenaan 

dengan data yang diteliti. Subjek utama dalam penelitian ini adalah delapan 

masyarakat (rumah tangga)  dan dua masyarakat (usaha mikro) di Sungai Baru 

No. 21 Kec. Banjarmasin Tengah.  

Objek penelitian ini adalah bagaimana dan apa saja kegiatan distribusi Gas 

Lpg yang dilakukan pemilik usaha atau pangkalan dengan kartu kendali sistem 

konsep wilayah. Objek yang dijadikam dalam penelitian ini adalah; 

1. Proses kegiatan distribusi gas di Pangkalan Hanifah.  

2. Penggunaan media kartu kendali dengan konsep wilayah di Pangkalan 

Hanifah. 

3. Cara mengatasi kelangkaan Gas Lpg di Pangkalan Hanifah. 

D. Data dan Sumber Data 

Data merupakan bagian-bagian khusus yang membentuk analisis. Data 

meliputi apa saja yang diperoleh dan dicatat selama penelitian, seperti obervasi, 

wawancara, dokumen, dan lainnya yang mendukung dalam penelitian (Enzim, 

2011, hal. 47). 

Adapaun sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah : 

a. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data melalui observasi atau 

melakukan  wawancara langsung (Sugiyono, 2012, hal. 139). Data primer 
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dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pemilik 

Pangkalan Hanifah dan masyarakat Sungai Baru. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bahan 

kepustakaan (Arikunto, 2002, hal. 112). Data sekunder bisa berupa buku, 

dokumen, artikel, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitianl. Sumber data tersebut bersifat membantu dalam 

melengkapi dan memperkuat penjelasan mengenai sumber data. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu : 

1. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan 

melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang terjadi atau sedang 

berlangsung. Pengamatan dalam penelitian ini bisa secara langsung atau 

tidak langsung. (Nazir, 1999, hal. 211) Dalam observasi ini akan langsung 

dilakukan turun ke lapangan yaitu di daerah Sungai Baru No. 21 Kec. 

Banjarmasin Tengah di Pangkalan Hanifah. 

2. Wawancara, yang dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 

dengan menggunakan media daring. Adapun informan yang akan 

diwawancara adalah pemilik usaha atau pangkalan dan masyarakat sekitar 

yang menerima distribusi diwilayah tersebut. 
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3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa 

dokumen catatan tertulis maupun dokuentasi gambar yang berhubungan 

dengan suatu peristiwa untuk dijadikan data pendukung dalam penelitian 

ini. Untuk data dokumentasi ini meliputi; Seluruh catatan data, media 

kartu kendali dan buku pendukung dalam penggunaan kartu kendali Gas 

Lpg. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing, yaitu penulis melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-

jawaban yang dikumpulan dari informan, hasil observasi dokumen-

dokument dan catatan lainnya dalam penelitian. 

b. Klarifikasi, yaitu penulis melakukan pemilihan dan 

pengelompokkan data yang didapat dalam melakukan penelitian 

dengan ragam dan fungsinya. 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan kembali data yang didapat dan 

menyusunnya secara sistematika penulisan yang telah dihimpun 

dengan benar dalam uraian sistematis. 

d. Penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dituliskan 

berdasarkan dan mencakup informasi-informasi dalam penelitian 

secara garis besar. 

2. Analisis Data 

Pelaksanaan penelitian ini mengamati pelaksanaan kegiatan 

distribusi Gas Lpg di Pangkalan Hanifah dengan cara menyelidiki 
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objek yang nyata dan kemudian disajikan serta dianalisis kemudian 

sampai pada kesimpulan. Analisis data ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu proses penyederhanaan data 

ke dalam bentuk naratif untuk mempermudah pembaca dalam 

memahami dan mengkaji secara mendalam dari hasil penelitian. 

Analisis data merupakan proses mencari dan meyusun secara 

sistematis data yang didapat dari informan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Tahapan Pendahuluan 

a. Melakukan observasi ke lokasi penelitian. 

b. Membuat proposal skripsi. 

c. Melakukan konsultasi dengan dosen penasihat. 

d. Mengajukan proposal penelitian kepada program studi. 

2. Tahapan Persiapan 

a. Mengadakan seminar setelah proposal disetujui. 

b. Memperbaiki proposal berdasarkan bimbingan skripsi dari 

konsultasi dengan dosen. 

c. Memohon surat riset untuk melaksanakan penelitian. 

3. Tahapan Pelaksanaan 

a. Melakukan pengumpulan data. 

b. Melakukan penyajian data. 

c. Melakukan analisis data. 
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4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Melakukan penyusunan hasil penelitian. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi tentang hasil 

penelitian yang telah disusun serta diadakan koreksi perbaikan 

hingga disetujui. 

c. Memperbanyak naskah skripsi yang telah disetujui pembimbing 

skripsi. 

d. Dibawa ke sidang munaqasah untuk diuji dan dipertahankan 

didepan tim penguji pada saat sidang munaqasah. 


