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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, pemasaran, tindakan,

dan lain-lain, serta diarahkan secara holistik, pada suatu konteks khusus alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.1

Dengan demikian penelitian ini berupaya mengumpulkan data-data atau

informasi objektif di lapangan mengenai Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan

Segmentasi Pasar Pada Usaha Budi Daya Ikan Lele Dalam Perspektif Ekonomi Islam,

dan kemudian di telaah, di kaji dan diolah secara deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian kulaitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi

dipandu oleh fakta-fakta yang di kemukakan pada saat penelitian dilapangan. Oleh

karena itu peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul atau dari data

dibiarkan terbuka untuk diinterpretasikan. Kemudian data dihimpun dengan

pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan

hasil wawancara yang mendalam (interview), serta hasil analisis dokumen dan

catatan-catatan.

1 Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung :Remaja Rosdakarya,2004), h. 6
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten

Konawe Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa

lokasi tersebut cukup representatif dengan judul peneltian yang ingin diteliti oleh

peneliti. Selain itu, lokasi tersebut mudah dijangkau dengan kendaraan dan cukup

dekat dengan tempat tinggal peniliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak selesainya diseminarkan dan di setujui serta

disahkan proposal ini sampai perampungan skripsi.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini adalah data

kualitatif yang berupa pernyataan-pernyataan atau penjelasan-penjelasan bukan

berupa angka-angka atau hitungan. Dalam hal ini Pemilik dan karyawan-karyawan

Mitra Multi Tani Lestari. Penjual dan pembeli dan pihak-pihak lain serta segala

sesuatu yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh data

yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan.
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2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi

dua jenis data yaitu :

a. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-

petugasnya) dari sumber pertamanya2. Dalam hal ini data yang peneliti kumpulkan

mengenai Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Segmentasi Pasar Pada Usaha

Budi Daya Ikan Lele Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada Mitra

Multi Tani Lestari Di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe

Selatan).

b. Data Sekunder adalah ”data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber

sekunder dari data yang kita butuhkan”3. Data yang biasanya telah tersusun

dalambentuk dokumen misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah,

data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan

pangan di suatu daerah dan sebagainya.

2Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafido Persada, 1986), h. 84.
3M. Burhan Bungi, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana Predana Media

Group, Cet. 3, 2008), h. 122
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D. Tekhnik Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini tekhnik penentuan informan yang digunakan peneliti

adalah teknik snowball sampling yaitu tekhnik pengumpulan data dengan

menggunakan informan kunci dan informan pendukung.

Sebagaimana Sanafiah Faisal menjelaskan bahwa:

”Bila sampel belum dapat ditentukan secara utuh karena satu dan lain hal, maka
tekhnik penentuan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan metode snoowball
sampling yaitu peneliti menentukan satu atau lebih informan kunci kemudian dari
informan kunci tersebut dapat diperoleh data-data informan tambahan lainnya sesuai
dengan kebutuhan penelitian atau berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan yang
realitas”4.

Dari penjelasan diatas menggambarkan bahwa teknik penentuan informan

dengan menggunakan snowball sampling hanya data-data yang bersifat umum.

Adapun alasan pemilihan teknik ini karena menurut prespektif peneliti sangatlah

sesuai dengan kepentingan peneliti dan kondisi lapangan, mengingat informan di

perusahaan tempat penelitian adalah Kepala Pimpinan Perusahaannya  sendiri

sehingga dengan demikian ketika peneliti sudah menganggap data telah lengkap

setelah hasil wawancara dilakukan berarti informan tersebut mewakili informan

lainnya.

4Sanafiah Faisal, Metode Penelitian (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 25
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E. Teknik Pengumpulan data

Tekhnik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi (Pengamatan langsung) yaitu penulis melakukan pengamatan

langsung terhadap obyek. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati lebih

mendalam tentang Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Segmentasi Pasar Pada

Usaha Budi Daya Ikan Lele Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada

Mitra Multi Tani Lestari Di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe

Selatan). Teknik ini selain untuk mencari data sekaligus untuk mengadakan kros chek

terhadap data lain, sehingga pengamatan dapat dimaknai dan diinterpretasi lebih

lanjut berdasarkan teori yang menjadi acuan dalam memahami persoalan yang sedang

diteliti. 5

b. Metode Interview

Interview (wawancara) adalah satu cara pengumpulan data pencarian

informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.6 Secara umum metode

wawancara berstruktur yaitu pewancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah

dirumuskan dengan jelas, sedangkan pertanyaan yang tidak berstruktur ialah

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

5Koentkjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia,1991), h. 44
6Masri Singarimbun, Setvan Effendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3S, 1989), h.192
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Wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan

ditanyakan.7 Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak berstruktur yang

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya: pemilik industri tahu dan

tempe, pekerja, dan masyarakat lainnya yang informasinya dianggap penting dan

relevan.

c. Dokumentasi

Usman menyebutkan bahwa “dokumentasi merupakan cara pengambilan data

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen”.8 Untuk penelitian ini, dilakukan dengan

cara mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Literatur-

literatur yang relevan dimasukkan pula dalam kategori pendukung penelitian ini.

Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian bersangkutan perlu dicatat

sebagai sumber informasi.9

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dicari peneliti berupa gambar atau foto

dan catatan-catatan kegiatan penelitian serta observasi yang dilakukan

peneliti.Dokumentasi yaitu suatu metode yang di gunakan dengan cara

mengumpulkan data dan mengadakan pencatatan terhadap data untuk memperoleh

data sekunder yang meliputi profil perusahaan, jumla sumber daya manusia yang

terkait didalamnya, aktivitas karyawan, serta dokumen serta hal-hal yang dibutuhkan

dalam penelitian ini.

7Masri Singarimbun, Setvan Effendi, Metode Penelitian Survei ...,h. 193
8 Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 81.
9 W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo, 2004) h. 123.
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F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Analisis

data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama

dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun data

secara sistematis yang dipeoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,menjabarkan

kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun dengan pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

oleh diri sendiri maupun orang lain.10

Tehnik analisis data merupakan usaha untuk menyusun secara sistematis dan

rasional berbagai data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara,

maupun dokumentasi. Adapun tehnik analisa data yang digunakan adalah sebagai

berikut :

a. Reduksi data (data reduction), mereduksi data artinya merangkum, memilih, hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari  tema dan polanya.

Sehingga data yang telah direduksi akan menunjukana gambaran yang jelas dan

mempermudah peneliti.

b. Penyajian data (data display), dilakukan penelaahan pada seluruh data yang ada

dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, maupun data dokumentasi yang

10 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alphabeta), 2005, h. 45
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telah diperoleh untuk menjadi acuan dalam melakukan analisis dalam bentuk

uraian singkat, bagan bangunan antar kategori flowchart dan sejenisnya.

c. Conclusion drawing/verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten  mengumpulkan

data makakesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.11

G. Pengecekan Keabsahan Data

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif di perlukan kredibilitas

data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan

sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria validitas data digunakan untuk menjamin

bahwa data atau informasi yang di kumpulkan mengandung kebenaran baik bagi

pembaca maupun subjek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan

melalui triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kebenaran ini diartikan ”sebagai pengecekan dari

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”. Triangulasi dalam hal ini

ada tiga yakni triangulasi sumber data, triangulasi teknik serta trangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber data adalah pengujian kevaliditasan data yang dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melihat beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik adalah pengujian kavliditasan data yang dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

11 Sugiono, ibid, h. 190
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3. Triangulasi waktu adalah pengujian kevaliditasan data yang dilakukan dengan

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam

waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga

sampai ditemukan kepastian datanya. 12

Triangulasi data ini berguna agar peneliti lebih meningkatkan pemahaman

terhadap hal-hal maupun fenomena-fenomena pada objek penelitian. Triangulasi data

yang valid akan memudahkan penyelesian penelitian yang sedang dikerjakan.

12 Sanafiah Faisal, Metode Penelitian (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 125


