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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field reserch), 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi 

penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, pendekatan deskriptif 

yang hanya menggambarkan kejadian dengan kata-kata bukan dengan angka. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif,
1
 “... The broadest sense to research that produces descriptive data: 

people’s own written or spoken words and observable behaviors.
2
 

“Arti yang paling luas untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif: 

kata-kata tertulis atau lisan orang-orang sendiri dan perilaku yang dapat diamati.” 

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau di sebut juga penelitian 

deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang 

terjadi sekarang. Penelitian deskriftif berfokus pada penjelasan sistematis tentang 

fakta yang di peroleh saat penelitian di lakukan.
3
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B. Lokasi Penelitian 

Adapun Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di Banjarmasin 

Kalimantan Selatan tepatnya berada di Jl. Seberang Mesjid, Kampung Sasirangan 

Gg. Penghulu RT. 4 No. 53A Banjarmasin. Penulis memilih lokasi ini sebagai 

lokasi penelitian dan tidak memilih lokasi di Kampung Sasirangan Kertak hanyar  

karna banyak pengusaha sasirangan yang berada di Kampung Sasirangan Jl. 

Sebrang Mesjid. Dan dikarenakan penulis ingin mengetahui apa saja upaya dan 

kendala dalam mempertahankan usaha Kampung Sasirangan dalam menghadapi 

persaingan dengan sasirangan printing di Kota Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas para informan, meliputi; nama, umur dan nama tempat usaha. 

b. Upaya yang dilakukan pengusaha sasirangan untuk mempertahankan 

usaha Kampung Sasirangan dalam menghadapi persaingan dengan 

sasirangan printing di Kota Banjarmasin. 

c. Kendala yang dihadapi dalam upaya mempertahankan usaha Kampung 

Sasirangan dalam menghadapi persaingan dengan sasirangan printing 

di Kota Banjarmasin. 

2. Sumber data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 

informan, para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu para 
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pengusaha sasirangan yang ada di Kampung Sasirangan yaitu berjumlah 

12 tempat usaha, setelah di wawancarai hanya ada 9 tempat usaha yang 

bersedia untuk di wawancarai oleh penulis.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian 

ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data dalam hal teknik pemilihan 

partisipan (Sampling Strategies) dalam penelitian kualitatif yaitu Random 

probabiliy sampling adalah pengambilan sampel dari populasi secara random 

dengan memperhatikan jumlah sample. Tujuannya adalah sample dapat 

digeneralisasikan kepada populasi.
4
 

penulis menggunakan teknik untuk pengumpulan data: 

1. Wawancara (interview) yaitu tanya jawab langsung kepada informan 

dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang sudah 

disiapkan terlebih dahulu. 

2. Dokumenter dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui 

pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan melakukan pencatatan dari 

sumber-sumber tertulis. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

                                                           
4
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Pustaka Setia, 2009), hlm. 130. 
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Ada beberapa teknik pengolahan data yang penulis gunakan, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Editing yaitu penulis mencatat kembali data yang telah terkumpul untuk 

mengetahu apakah semua data sudah lengkap dan dapat dipahami. 

b. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data sesuai dengan jenis-jenis data 

yang diperlukan. 

c. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

ada terhimpun dalam uraian sistematis. 

d. Matriks yaitu penyusunan secara ringkas kematrik terhadap data yang 

diperoleh, baik berupa identitas informan, sehingga memudahkan dalam 

memahami dan menganalisa. 

2. Analisis Data 

Analisis merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

dan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman tentang objek penelitian 

dan menyajikannya sebagai tamuan bagi orang lain. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif.  

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam tahap ini, penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tahapan pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan di teliti untuk mendapatkan gambaran secara 
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umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam 

rangka penyususnan proposal dan agar di setujui, setelah proposal di 

susun, kemudian di ajukan kepihak jurusan Ekonomi Syariah, setelah di 

setujui baru di ajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam dan diseminarkan pada 12 Februari 2018. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang di perlukan  

dari tanggal 18 April – 18 Juni 2018 dengan menggunakan wawancara 

langsung kepada informan yang ada hubungannya dengan penelitian 

yang dilakukan. 

3. Tahap pengolahan dan analisis data 

Pada tahap ini penulis mengolah dan menganalisis data yang telah 

terkumpul lengkap dengan teknik pengolahan dan analisis data yang 

telah di tetapkan, kemudian di konsultasikan kepada dosen pembimbing 

I dan pembimbing II dalam rangka perbaikan dan kesempurnaannya 

dapat di ketahui. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahapan ini peneliti menyusun hasil penelitian yang sudah di 

peroleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian di konsultasikan 

kembali kepada dosen pembimbing, apabila sudah di setujui, maka 

setelah itu siap untuk munaqasyah di hadapan Tim Penguji Skripsi. 

 


