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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis, pendekatan dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (field reserach), 

adalah penulis langsung meneliti ke lapangan  untuk mengumpulkan data 

berkenaan dengan masalah yang akan diteliti (Sugiono, 2005, hlm.11). 

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kta 

lisan ataupun tulisan dari orang-orang diamati.  

Penelitian ini pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, 

masalah atau keadaan yang menjadi objek penelitian yang hasilnya berupa uraian-

uraian kalimat bermakna yang memaparkan pemahaman tersebut (Sonny, 2013, 

hlm. 181). 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskripsif, yaitu penelitian yang 

berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi, 

dalam hal ini adalah deskripsi tentang strategi yang digunkan oleh pemilik 

Cappucino Cincau Abude di Kota Banjarmasin untuk mengembangkan usahanya. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin, yaitu semua tempat 

penjualan Cappucino Cincau Abude di kota Banjarmasin. Alasan memilih lokasi 
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ini adalah karena di kota Banjarmasin saat ini, banyak masyarakat yang 

melakukan bisnis Cappucino Cincau. 

Namun yang mengalami perkembangan sangat pesat di tengah 

perekonomian Indonesia yang sedah melemah ini adalah Cappucino Cincau 

Abude. 

Dari mulai berdirinya sampai saat ini usaha bisnis Cappucino Cincau 

Abude semakin hari semakin banyak peminatnya dan telah memberikan dampak 

ekonomi yang cukup baik bagi para pekerja dan kehidupan masyarakat yang 

terkait dengan usaha bisnis tersebut.  

Sudah pasti ada strategi yang dilakukan oleh pimilik bisnis Cappucino 

Cincau Abude sehingga usahanya ini berjalan lancar dan sukses. Oleh karena itu 

penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai strategi tersebut. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek di dalam penelitian ini yaitu pemilik bisnis usaha Cappucino 

Cincau Abude dan karyawan Cappucino Cincau Abude di kota Banjarmasin.  

2. Objek Penelitian 

Objek di dalam penelitian ini yaitu, strategi pengembangan bisnis 

Cappucino Cincau Abude di kota Banjarmasin dan perspektif ekonomi Islam 

mengenai strategi yang digunakan tersebut. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Adapun data dalam penelitian ini yang diperlukan meliputi : 

 

a. Identitas Informan 

Identitas informan yaitu tentang data diri seseorang yang meliputi yaitu, 

antara lain:Nama, umur, alamat, pendidikan, dan pekerjaan. 

b. Gambaran umum tentang Cappucino Cincau Abude yaitu sejarah 

singkat awal berdirinya, profil, visi misi,Cappucino Cincau 

Abudetersebut. 

c. Strategi pengembangan bisnis Cappucino Cincau Abude di 

kotaBanjarmasin. 

2. Sumber Data 

Adapun yang akan menjadi sumber data di dalam penelitian ini yaitu: 

Informan adalah pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang akan diteliti 

mengenai pengembangan bisnis usaha Cappucino Cincau Abude di kota 

Banjarmasin. Yang dimaksud informan dalam penelitian ini yaitu pemilik dan 

karyawan Cappucino Cincau Abude di kota Banjarmasin. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik 

sebagai berikut: 
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1. Observasion is the selection and recording behaviors of people in their 

environment (Observasi adalah pemilihan dan pencatatan perilaku orang-

orang di lingkungannya) (Wahyuni, 2012, hlm.21). 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamtan secara langsung terhadap 

strategi yang diterapkan oleh pemilik Cappucino Cincau Abude di Kota 

Banjarmasin dalam mengembangkan usaha atau bisnisnya. 

2. Wawancara, yaitu tanya jawab yang penulis lakukan secara langsung 

terhadap informan tentang permasalahan di dalam penelitian ini, sehingga 

didapatkan data yang diperlukan mengenai kegiatan bisnis Cappucino 

Cincau Abude di kota Banjarmasin. 

Interviewing inloves asking questions and getting answers from 

participants in a studyy (Wahyuni, 2012, hlm.25). 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Dalam hal teknik pengolahan data dijelaskan dengan langkah-langkah atau 

proses yang dilakukan oleh penulis dalam mengolah data-data untuk keperluan 

dalam melakukan penelitian ini. Adapun beberapa langkah-langkah yang 

diperlukan dalam pengolahan data, yaitu:  

1.  Editing data, adalah dengan penyeleksian secara selektif terhadap data 

yang diperoleh dan melakukan perbaikan data dan melakukan 

penyempurnaan terhadap data mengenai pengembangan bisnis Cappucino 

Cincau Abude di kota Banjarmasin yang ditinjau berdasarkan pandangan 

ekonomi Islam. 
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2. Interprestasi adalah menjelaskan dan menguraikan data yang telah 

diperoleh dalam bentuk uraian. 

 

 

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah 

data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk 

dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan 

terutama yaitu masalah mengenai sebuah penelitian.  

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode 

analisis deskritif kualitatif, yang merupakan suatu cara atau prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menjelaskan, menguraikan, dan  menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya yang terjadi. 

 

Dengan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap hasil penelitian 

mengenai bisnis Cappucino Cincau Abude di kota Banjarmasin. 

 

H. Tahapan Penelitian 

Adapun beberapa tahapan penelitian yang ditempuh penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini siap untuk dimunaqasyahkan, adapun 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang 
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akan diteliti, setelah melakukan penelitian lapangan pada tanggal 16 Agustus 

2020, kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang 

berjudul ”Strategi Pengembangan Bisnis Cappucino Cincau di Kota Banjarmasin 

(Dalam Perspektif Ekonomi Islam)”.  

Untuk kesempurnaanya maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis langsumg turun ke lapangan untuk mengumpulkan 

data-data yang ada kaitanyan dengan penelitian yang dilakukan di lapangan sesuai 

dengan lokasi dam metode penelitian yang telah ditentukan.  

Riset ini dilakukan dalam waktu 2 bulan tertanggal dari 22 oktober – 22 

Desember 2020 yang dilakukan oleh penulis  dan ditentukan oleh Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang mana riset ini dilaksanakan setelah mendapatkan 

izin dari pihak yang akan diteliti. 

3. Tahap Pengelolaan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik 

editing, kategorisasi dan tabulasi, yang keseluruhannya dari tanggal 1 Desember 

2020 kemudian dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh 

kesimpulannya, dilakukan penulis secara kualitatif  berdasarkan tinjauan ekonomi 

Islam. 
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4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah di peroleh 

berdasarkan sistematikaa penulisannya. Dan untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan pada tanggal 25 Desember 2020 dengan dosen pembimbing satu 

dan dua dengan dibuktikan lembar konsultasi terlampir, agar dianggap baik dan 

layak untuk dijadikan skripsi dan dapat dimunaqasyahkan. 

 


	A. Jenis, pendekatan dan Sifat Penelitian
	B. Lokasi Penelitian
	C. Subjek dan Objek Penelitian
	D. Data dan Sumber Data
	E. Teknik Pengumpulan Data
	F. Teknik Pengolahan Data
	G. Analisis Data
	H. Tahapan Penelitian

