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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis,Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian 

lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai 

lokasi menyelidiki gejala objektif yang terjadi pada lokasi tersebut, 

yang dilakukan untuk  penyusunan laporan ilmian. (Fathoni, 2006) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mengetahui 

bagaimana manajemen pemasaran pedagangan kue tradisional di pasar 

Kindai Limpuar Gambut. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif, yakni merupakan yang dilakukan bedasarkan pandangan, 

strategi, dan implementasi dengan menggambarkan masalah 

bedasarkan hasil temuan. (Barowi & Suwardi, 2008) 

3. Lokasi Penelitian 

Pedagang kue tradisional adalah salah satu usaha kecil yang 

menjual berbagai kue-kue tradisional khas Banjarmasin. Adapun 
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lokasi penelitian yaitu di pasar Kindai Limpuar Gambut Jalan A.Yani 

Km.14.00,Banjar, Kalimantan Selatan. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang kue tradisional yang 

ada di pasar Kindai Limpuar Gambut. Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian adalah manajemen pemasaran nya. 

C. Data dan Sumber Data 

Sesuai dengan permaalahan yang akan di teliti, maka data yang akan 

di gali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data 

a. Data Primer,adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli 

misalnya melalui narasumber, dan yang penulis jadikan informasi dalam 

penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan para 

pedagang kue tradisional dengan menggunakan wawancara dan observasi 

secara langsung. 

b. Data Sekunder, adalah data yang sudah tersedia sehingga kita akan dengan 

mudah mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dikumpulkan dari 

berbagai data melalui literature yang berhubungan dengan topic dan judul 

penelitian yang bersumber pada buku-buku, hasil penelitian terdahulu 

seperti jurnal atau skripsi dan data-data pendukung yang berhubungan 

dengan penelitian. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah responden yaitu pedagang kue 

tradisional di pasar Kindai Limpuar Gambut dan informasi yaitu pihak-pihak 

yang di anggap penulis dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang perlu 

ditempuhi atau alat untuk memperoleh data yang kita inginkan dalam sebuah 

penelitian. Dalam tahap pengumpulan data ini diantaranya: 

1. Observasi 

Teknik observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan terhadap 

gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Obeservasi dilakukan 

dengan cara ikut mengambil bagian dalam kehidupan informan yang 

diteliti dan diamati. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan keadaan 

yang terjadi, aktivitas-aktivitas dan melihat makna aktivitas tersebut dari 

informan.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara sebagai pengaju pertanyaan dan diwawancari sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut. 
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Dalam melakukan wawancara ini, penulis sekaligus pewawancara akan 

menggunakan pendekatan petunjuk umum wawancara yaitu pewawancara 

membuat garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara tetapi 

tidak haru dipertanyakan secara berurutan. 

3. Dokumentasi 

Dalam mengamati dokumen penulis akan mengkaji isi data dan 

mendeskripsikannya. 

Dokumen juga mendukung pertanyaan dari informan mengenai kasus 

yang sedang diteliti. Jadi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

wawancara dan foto hasil wawancara sebagai bahan refensi. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 

1. Teknik Pengolahan  

 Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah data yang telah terkumpul tersebut dalam pengolahan data. 

Ada beberapa teknik dalam pengolahan data antara lain : 

a. Editing, yaitu meneliti kembali data yang telah terkumpul sehingga 

dapat diketahui kelengkapan dan kekurangan dalam rangka proses 

penyusunam. 

b. Deskripsi yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa 

yang sesuai. 
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c. Matrik yaitu dengan menyajikan ringkasan hasil penelitian 

terhadap pembahasan yang diteliti sehingga akan  mudah 

dipahami. 

2. Teknik Analisis Data 

 Data yang sudah diolah selanjutnya disajikan secara deskripsi 

kualitatif ,  yaitu berupa uraian-uraian yang memberikan gambaran 

tentang data dilapangan. 

Selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan 

metode deskripsi interpretatif, yakni data yang sudah disajikan 

kemudian ditafsirkan dengan menggunakan pendapat bedasrkan 

pengatahuan yang penulisi miliki, sepanjang tidak bertentangan 

dengan keadaan dilapangan. 

F. Tahapan Penelitian 

 Pada tahapan ini ada beberapa tahapan penelitian yang akan ditempuh 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga menjadi sebuah karya 

tulis ilmia yang siap di munaqasahkan yaitu sebagai berikut: 

a) Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang ada 

dilapangan dengan meninjau langsung untuk mendapatkan 

gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan 

dosen penasehat yaitu bapak Dr.H. Zaki Mubarak,S.E.,M.Si dalam 

rangka penyusunan proposal dan agar disetujui, setelah itu 
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proposal disusun, kemudian diajukan ke pihak jurusan Ekonomi 

Syariah, setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. 

b) Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data-data 

yang diperlukan yang ada hubungan dengan penelitian yang 

dilaksanakan di lapangan sesuia dengan lokasi dan metode yang 

ditentukan yaitu di Pasar Kindai Limpuar Gambut,Banjarmasin 

Kalimantan Selatan. 

c) Tahapan Pengelolaan Data dan Analisis Data 

Pada tahapan ini penelitian mengelola dan menganalisis data yang 

telah terkumpul lengkap dengan teknik pengelolaan dan analisis 

data yang telah ditentukan, kemudian dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaanya 

dapata diketahui. 

d) Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahapan ini peneliti penyusuan hasil penelitian yang sudah 

diperoleh sesuial dengan sistematika penulisan, kemudian 

dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing, hingga 

dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam 

bentuk skripsi. Sehingga siap dimuaqasahkan dihadapan tim 

penguji skripsi. 


