
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu peneliti langsung ke toko-toko penjual telepon seluler di jalan 

Veteran dan wawancara secara langsung terhadap para penjual telepon seluler 

di jalan Veteran tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan 

akurat. 

Adapun sifat penelitian ini adalah deskripsi tentang bagaimana dampak 

melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar pada penjualan barang 

elektronik impor yang di khususkan pada penjualan telepon seluler di jalan 

Veteran Banjarmasin. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Jalan 

Veteran Banjarmasin. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena jalan Veteran 

merupakan salah satu pusat penjualan telepon seluler yang ramai dikunjungi 

oleh masyarakat Banjarmasin. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber 

informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang 



diteliti.
1
 Sumber informasi di dalam penelitian ini adalah para penjual 

telepon seluler di jalan Veteran Banjarmasin yang berjumlah 10 orang dan 

dapat memberikan keterangan dan informasi yang berkenaan dengan data 

yang diteliti. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.
2
 Yang 

menjadi objek penelitian ini mengenai dampak dari melemahnya nilai mata 

uang rupiah terhadap penjualan telepon seluler di jalan Veteran 

Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja 

yang memberikan makna dan memerlukan proses lebih lanjut.
3
 

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data tentang penjualan 

telepon seluler apabila nilai mata uang rupiah terus melemah dan data 

tentang kiat para penjual telepon seluler dalam memperbaiki omsetnya 

apabila penjualan terus menurun. 
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2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah para responden atau pihak-

pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti yaitu para 

penjual telepon seluler jalan Veteran Banjarmasin baik itu pemilik toko 

maupun karyawan toko tersebut. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan 

teknik penelitian lapangan (field research) melalui: 

1. Observasi 

Observasi yaitu melihat dan mengamati secara langsung keadaan di 

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti.
4
 Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah dampak dari melemahnya rupiah terhadap penjualan telepon seluler 

di jalan Veteran Banjarmasin. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu dengan melakukan pertanyaan terbuka dan langsung 

kepada para responden, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan 

penulis.  
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E. Teknik Pengolahan Data 

Dalam teknik pengolahan data dijelaskan tentang langkah-langkah atau 

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

dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengolahan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif. 

Dalam proses pengolahan data, ada sejumlah langkah-langkah ilmiah 

yang perlu dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data. Dari 

beberapa referensi tentang metode penelitian ilmiah, ada sejumlah langkah-

langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data, yaitu: 

1. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi data yang terkumpul dari hasil 

wawancara bahasa lisan untuk diolah dalam bentuk paparan bahasa tulisan 

serta mengoreksi kekurangannya. 

2. Interpretasi data, yaitu upaya memahami dan menafsirkan kembali terhadap 

data yang telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna 

data yang diajukan. 

3. Matrikasi, yaitu kumpulan data yang diperoleh dan diolah kedalam sebuah 

matriks. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dengan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil 

penelitian mengenai dampak melemahnya  rupiah terhadap penjualan telepon 

seluler di jalan Veteran Banjarmasin. 



G. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan terorganisir demi 

mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan maka dilakukan tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan 

yang akan diteliti dengan langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

gambaran umum. Hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian 

yang bejudul, “Analisis Dampak Melemahnya Rupiah Terhadap Penjualan 

Telepon Seluler di Jalan Veteran Banjarmasin.” Untuk kesempurnaannya 

maka di konsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya 

untuk dimasukkan ke biro skripsi fakultas syariah.  

Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dan keluarnya surat 

penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I: DR. H. Fathurrahman 

Azhari, M.HI dan pembimbing II: HJ. Rabiatul Adawiah M.Ag pada tanggal 

21 Oktober 2015, selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk diadakan 

perbaikan dan setelah semuanya selesai kemudian diadakan seminar desain 

operasional pada hari Senin, 26 Oktober 2015 yang bertempat diruang 

Munaqasah Fakultas Syariah dengan penanggap utama I: Ilma Mahdiya, 

penanggap utama II: Marpuah dan dipandu oleh Ibu Rohana Faridah S.E., 

M.M  

2. Tahap pengumpulan data 



Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung 

kepada para responden sesuai dengan pedoman wawancara yang telah 

disiapkan sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait dengan 

permasalahan yang diteliti penulis. 

3. Tahap pengolahan dan analisis data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis 

mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik editing, interpretasi, 

dan matrikasi yang kesemuaanya dituangkan kedalam penelitian pada bab 

IV. Kemudian data-data tersebut di analisis secara kualitatif.  

4. Tahap penyempurnaan (Penutup) 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh 

sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, maka 

dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing hingga dianggap 

baik dan layak dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap 

dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 

 


