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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu

dengan meneliti langsung objek penelitian ke lapangan dan meneliti pendapatan

pedagang buah di Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten

Barito Kuala.

Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus yang dipaparkan secara

deskriptif kualitatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku,

fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi object

penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang

menjelaskan pemahaman1 mengenai pendapatan pedagang buah dalam menunjang

ekonomi keluarga di Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten

Barito Kuala.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Jl. Trans Kalimantan Km. 25 Desa Anjir

Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Pemilihan lokasi ini

dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah yang banyak ditemui

masyarakatnya melakukan kegiatan berdagang buah dari pada desa lain di

1Sonny Leksono, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.181.
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Kecamatan Anjir Muara dan ini dapat dilihat ketika musim panen buah tiba.

Selain itu, alasan pemilihan tempat ini dikarenakan terdapat beberapa varietas

buah unggulan seperti buah kuini dan jeruk yang membuat sebagian

masyarakatnya akan beralih profesi menjadi pedagang buah pada musim panen

buah ini tiba.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Identitas informan, meliputi: nama, umur, pendidikan, alamat, dan

pekerjaan utama.

b. Pendapatan pedagang buah di Desa Anjir Muara Kota Kecamatan

Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

c. Kecukupan pendapatan pedagang buah di Desa Anjir Muara Kota

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dalam menunjang

ekonomi keluarga.

d. Kendala-kendala yang dihadapi pedagang buah di Desa Anjir Muara

Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dalam

menunjang ekonomi keluarga.

2. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data adalah informan.informan adalah

menujuk pada pelaku ekonomi yang diteliti dengan mindset untuk

mendapatkan kedalaman informasi.2Adapun informan dalam penelitian ini

2Ibid, hlm. 317.
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adalah pedagang buah di Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara

Kabupaten Barito Kuala yang berjumlah sekitar 15 informan dengan jumlah 6

orang perempuan dan 7 orang laki-laki.Prosedur yang kemudian digunakan

untuk pengumpulan data adalah teknik sampling nonrandom dengan

menggunakan teknik sampling kebetulan (accidental sampling) yaitu teknik

sampling kebetulan dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya

dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai.3

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah:

1. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan.4Tanya jawab langsung

dilakukan dengan para pedagang buah di Desa Anjir Muara Kota

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sehingga diperoleh data

yang diperlukan mengenai pendapatan pedagang buah, mencukupi atau

tidaknya pendapatan pedagang buah serta kendala-kendala apa saja yang

pedagang buah hadapi dalam menunjang ekonomi keluarga di Desa Anjir

Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

2. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam

3Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2001), hlm. 47.

4Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Pustaka Setia, 2009), hlm. 131.
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suatu penelitian.5 Adapun pengamatan yang dilakukan adalah mengamati

faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang buah dan aktivitas jual-

beli buah yang dilakukan oleh pedagang buah di Desa Anjir Muara

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu penyeleksian secara selektif dan intensif terhadap data

yang diperoleh di lapangan dan melakukan penyempurnaan-

penyempurnaan, sehingga diperoleh data yang valid.

2. Deskripsi yaitu memaparkan data pendapatan, kecukupan pendapatan

dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pedagang buah di Desa Anjir

Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yang telah

di edit.

3. Matrikasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas ke dalam

bentuk matrik terhadap data yang diperoleh, sehingga memudahkan

dalam memahami dan menganalisa6 tentang pendapatan para pedagang

buah di Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten

Barito Kuala yang diperoleh sesuai dengan permasalahan sehingga

tersusun secara sistematis.

5Ibid, hlm. 134.

6Husien Umar, Desain Penelitian Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik
Bisnis (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 77.
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F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,

yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam terhadap data mengenai pendapatan

pedagang buah, kecukupan pendapatan tersebut serta kendala-kendala yang

dihadapi dalam menunjang ekonomi keluarga di Desa Anjir Muara Kota

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

G. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh

tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan

Pada tahapan ini, penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti

dan melakukan penelitian awal di lapangan. Hasilnya dituangkan  dalam

bentuk proposal penelitian yang berjudulPendapatan Pedagang Buah Dalam

Menunjang Ekonomi Keluarga Di Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir

Muara Kabupaten Barito Kuala,Untuk kesempurnaannya dikonsultasikan

dengan Dosen Penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke biro

skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah pada tanggal 11 Januari 2016,

setelah itu kemudian disidangkan. Setelah disetujui pada tanggal 27 Januari

2106 melalui surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan

Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan

seperlunya, lalu kemudian diseminarkan pada tanggal 18 Februari 2016.
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2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya,

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara

langsung kepada pedagang buah di desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir

Muara Kabupaten Barito kuala, sehingga diperoleh data yang diperlukan

mengenai pendapatan pedagang buah, kecukupan pendapatan tersebut dan

kendala-kendala yang dihadapi pedagang buah dalam menunjang ekonomi

keluarga.Sehingga melakukan riset ini tempuh selama dua bulan sesuai

dengan suratizinriset pada tanggal 5 April 2016 sampai 31 Mei 2016 dari

fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul

pada tanggal 15 Mei 2016 kemudian diolah dengan menggunakan teknik

editing, deskripsi, dan matrikasi yang kesemuanya dituangkan dalam laporan

hasil peneltian kemudian dianalisis secara objektif.

4. Tahapan Penyusunan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang peneliti lakukan, di mana

peneliti melakukan penyusunan data yang telah diolah dan dianalisis dengan

mengacu kepada sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah

berbentuk skripsi. Untuk itu peneliti mengkonsultasikan kepada kedua dosen

pembimbing. Setelah mendapat persetujuan atas penelitian ini secara

keseluruhan, selanjutnya peneliti mempersiapkan diri untuk menghadapi diri
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untuk menghadapi sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi

Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 13 Juni 2016.


