
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu metode untuk menentukan secara spesifik dan realistis tentang hal-

hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bertujuan untuk 

memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Yakni, penelitian yang 

dilakukan dengan cara langsung ke lapangan atau di mana tempat usaha Kulit 

Lumpia, untuk memperoleh data dan informasi berkenaan dengan permasalahan 

yang akan diteliti lebih lanjut. Unit analisis dari penelitian ini adalah usaha Kulit 

Lumpia. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif 

yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat ditemukan 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kualifikasi. 

Maksudnya adalah data yang ditemukan dari pernyataan seseorang (yang bukan 

data statistik) lalu digambarkan dan diuraikan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Komplek, Jl. Samudera l Jl. Beruntung Jaya No.61C, 

Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

70248 

C. Subjek dan Objek 

Subjek dari penelitian ini adalah pemilik usaha Kulit Lumpia sedangkan objek 

penelitian adalah strategi peningkatan produksi dan penjualan usaha kulit lumpia 

beruntung jaya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpulan sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi  



Observasi dilakukan peneliti untuk terjun langsung melakukan pengamatan 

kelapangan, dan mencatat langsung data terkait dengan strategi peningkatan 

produksi dan penjualan usaha kulit lumpia.  

2. Wawancara  

Wawancara yakni melakukan percakapan, percakapan antara pewancara 

dan yang diwawancari untuk untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. 

Peneliti akan melakukan tanya jawab atas atau dialog secara langsung dengan 

pemilik usaha Kulit Lumpia tentang penelitian ini, sehingga diperoleh data yang 

diperlukan mengenai strategi peningkatan produksi dan penjualan usaha kulit 

lumpia. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumenter, 

yaitu pengambilan data yang diperoleh dengan dokumen. Dokumen.merupakan 

salah satu metode yang digunakan untuk mencari data autentik yang bersifat 

dokumenter, baik itu berupa data, catatan harian, transkrip agenda program 

pekerja, arsip dan memori. Yaitu peneliti akan mengumpulkan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subjek penelitian tetapi didapatkan dalam bentuk 

dokumen terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni berkenaan dengan 

gambaran lokasi penelitian. 

E. Teknik Analisis 

Setelah data terkumpul sebelum melakukan analisis data maka terlebih dahulu 

penulis melakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1. Editing 

Editing yaitu memeriksa dan menelaah kembali data-data yang terkumpul 

untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapan, sehingga dapat diadakan 

penggalian lebih lanjut bila perlu. Kegiatan editing ini dilakukan peneliti untuk 

mengecek kembali kelengkapan dan kesempurnaan data yang sudah terkumpul 

secara selektif dan intensif terhadap data yang diperoleh di lapangan dan 

melakukan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga diperoleh data yang 

valid. 



2. Klasifikasi  

Klasifikasi atau kategorisasi adalah penyusunan kategori. Kategori tidak 

lain adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar, pikiran, pendapat, atau 

kriteria tertentu yang selanjutnya merumuskan kawasan kategori sebagai dasar 

untuk memeriksa keabsahan data. Melakukan penyusunan dalam 

pengelompokan data yang diperoleh tentang strategi peningkatan produksi dan 

penjualan usaha kulit lumpia sesuai dengan permasalahan sehingga tersusun 

secara sistematis, dan mudah dipahami 

Selanjutnya melakukan analisis data Untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan 

penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian 

mengenai strategi peningkatan produksi dan penjualan usaha kulit lumpia, 

kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta dan data yang diperoleh.  

3. Teknik analisis Miles and Huberman terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu 

yang pertama  reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung terus-menerusselama proyek yang berorientasi penelitian 

kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak 

waktu penelitiannya memutuskan (seringkal tanpa disadari sepenuhnya) 

kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan 

pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan 

data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 

membuat memo). Reduksi data/transformasi iniberlanjut terus sesudah 

penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data 

merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikianrupa 

hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi.Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya 



sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu 

pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data 

ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak 

selalu bijaksana. 

Kedua Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa 

penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi 

analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, 

jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan 

demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan 

menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus 

melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh 

penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 

Ketiga Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah 

sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu 

mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan 

tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-

upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari 

data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, 

yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi 

pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi 

agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses 



analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan 

Huberman dapat dilihat pada bagan berikut: 

Gambar 3.1 

Model Analisis Data Interaktif Miles and Huberman 

 

Sumber: Metode Penelitian Kuanitatif,Kualitatif, dan R&D Prof. Dr. 

Sugiyoono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


