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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis angkat adalah penelitian lapangan (field 

research),yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun kelapangan untuk 

menggali, menghimpun dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan 

mengenai peranan usaha kebab yasmin dibanjarmsin.Sifat penelitian ini 

adalah kualitatif, yakni merupakan suatu penelitian yang dilakukan 

berdasarkan pandangan, strategi dengan menggambarkan masalah 

berdasarkan hasil temuan.(Saebani, 2008, hal. 3) 

 

B. Lokasi Penelitian 

  Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di usaha kebab yasmin 

di Jl kampung melayu darat , Banjarmasin tengah, kota Banjarmasin, 

Kalimantan selatan. 

 

C. Sumber Data  

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 

dua, yaitu data primer dan data sekunder.  
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1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitiandengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan 

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data 

primer di dalam penelitian ini juga diperoleh melalui wawancara dan 

studi dokumen.(Azwar, 1997) 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsungdiperoleh oleh peneliti dan dari subjek penelitiannya. Data 

sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang 

tersedia.Data sekunderdiperoleh dengan cara mencatat dan mengutip 

secara langsung dari instansi ataulembaga yang terkait dengan 

penelitian ini. Data sekunder berasal dari pengusaha Kebab yasmin, dan 

data yang diambil hanyalah suatu data yang memang diperlukan dari 

hasil wawancara kepada pimpinan usaha Kebab Yasmin sebagai bahan 

tambahan untuk melengkapi analisis data nantinya.(Sugiyono, Metode 

Penelitian Kualitatif, 2011) 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan untuk menggali (mengumpulkan) data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara, adalah salah satu pengumpulan data, pencarian informasi 

dengan bertanya langsung kepada informan.(Singarimbun, 1998, hal. 3). 

Wawancara ini yakni dilakukan kepada pimpinan kebab yasmin 

dibanjarmasin. 
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2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan 

berdasarkan perkiraan. 

 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

 Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Editing, yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali data-data yang 

telah terkumpul untuk lebih mengetahui kejelasan dan kesempurnaan 

penelitian ini guna tercapainya tujuan. 

2. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahnya, sehingga tersusun secara 

sistematis dan mudah dipahami. 

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

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

 

F. Analisis Data 

 Analisis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

secara deskriptif kualitatif dengan melakukan penelaahan dan pengkajian 

secara mendalam terhadap suatu hasil penelitian berdasarkan norma-norma 

atau aturan-aturan yang berlaku dalam ekonomi Islam mengenai 
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manajemen keuangan kebab yasmin dalam mempertahankan usaha 

dibanjarmasin. 

 

G. Tahapan Penelitian 

 Agar penelitian ini dapat tersusun dengan rapi dan baik secara 

sistematika, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut : 

 Pada tahap ini penulis lebih dahulu mempelajari permasalahan yang 

akan diteliti, hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian yang 

membahas mengenai suatu permasalahan manajemen keuangan kebab 

yasmin dalam mempertahankan usaha dibanjarmasin. 

1. Tahap Pekerjaan Lapangan (Pengumpulan Data) 

Pada tahapan ini pun penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang 

ditetapkan. 

2. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang 

diperoleh dengan menggunakan editing, kategorisasi, dandeskripsi yang 

kesemuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. 

3. Tahapan Penyusunan 

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang 

telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. 


