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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan dengan judul, maka jenis penelitian yang akan di lakukan 

adalah penelitian lapangan (field research), jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial 

masyarakat secara langsung. Jenis penelitian ini di gunakan untuk mengungkapkan 

dan menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana kejadian dan fenomena 

sebenarnya terjadi di lapangan, kemudian akan di laporkan sebagaimana adanya. 

Sedangkan pendekatan dalam penelitian yang akan di gunakan oleh penulis 

adalah pendekatan yang bersifat kualitatif yang menyangkut tentang keadaan di 

lapangan yang di teliti, di amati berdasarkan pengamatan yang di lakukan.1 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian yang penulis lakukan ini mengambil lokasi di kota Banjarmasin 

yaitu di Sungai Jingah yang beralamat Jl. Masjid Jami Gang Adil Rt. 04 No. 66. 

Dengan pertimbangan karena di kota Banjarmasin saat ini banyak masyarakat yang 

melakukan jual beli nasi kuning. Dari mulai berdirinya sampai saat ini usaha bisnis 

nasi kuning H. Thalib semakin tahun semakin banyak peminatnya, ternyata telah 

                                                           
1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), Cet. 13, hlm. 12. 
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memberikan banyak dampak ekonomi yang cukup baik bagi para karyawannya dan 

kehidupan yang terkait dengan bisnis tersebut.  

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

        Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas responden, meliputi: nama, umur, pendidikan, pekerjaan dan 

alamat. 

b. Usaha bisnis nasi kuning H. Thalib dan kendalanya, meliputi: gambaran 

usaha bisnis, profil usaha bisnis, sejarah berdirinya dan usah bisnis. 

2.  Sumber Data 

        Sumber data dalam penelitian ini ialah: 

Informan, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini 

namun dapat memberikan informasi mengenai masalah yang di teliti, seperti 

para pelanggan dan pembeli nasi kuning H. Thalib. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu wawancara (interview).2Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

Wawancara mendalam (interview) yaitu dengan melakukan percakapan 

langsung dengan informan dan responden yang dapat memberikan 

informasi dari dalam penelitian ini tentang apa yang penulis sehingga 

diperoleh data-data yang diperlukan penulis. 

 

E. Teknik Pengolahan Data Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

        Teknik pengolahan data adalah segala macam pengolahan terhadap data 

untuk kombinasi-kombinasi dari berbagai macam pengolahan terhadap data 

untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat 

segera dipakai.3 

a. Editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul, 

apakah sudah lengkap dan dapat dipahami. 

b. Interpretasi, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data yang telah 

diperoleh dalam bentuk uraian. 

 

 

                                                           
2Usman, Husen dan Pornomo Setiady, Metode Penelitian Sosial  (Jakarta: Bumi Asara, 

2009), hlm. 52. 

 
3Michael Laird, “Pengertian Data For Skripsi” (Publis, 12 Juni 2010; di akses 26 

Nopember 2016), http://ww.scribd. Com/Press 

http://ww.scribd/
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2. Analisis Data 

        Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

yaitu mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan diuraikan dengan 

sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat ditarik 

kesimpulan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

F. Tahapan Penelitian 

        Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian, penulis 

menggunakan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

        Pada tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti dengan 

terjun langsung ke lapangan, lalu hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah 

proposal penelitian, kemudian dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan 

meminta persetujuan untuk untuk dimasukkan kepada Tim Biro Skripsi Fakultas 

Syariah. setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dan keluarnya surat 

penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II 

selanjutnya dikonsultasikan kembali dan diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

         Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian 

melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada 

responden dan informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Untuk 

melakukan riset ini ditempuh waktu selama 2 (dua) bulan sesuai dengan surat riset 

dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari 
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Banjrmasin, yaitu dari tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 

Januari 2017. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

        Pada tahapan ini data yang diperoleh diolah sesuai dengan teknik pengolahan 

data. Kemudian dianalisis secara kualitatif atau penelaahan secara mendalam 

terhadap fakta-fakta yang dicari dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada 

dengan masalah tersebut dan hasilnya tertuang pada bab IV. 

4. Tahapan Penyusunan Akhir 

         Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II, hingga dianggap 

sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap 

untuk dimunaqasahkan.  


