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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (field 

research). Penelitian yang secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang dan menggambarkan interaksi lingkungan secara 

tepat sifat-sifat suatu individu, kelompok, unit sosial, lembaga dan 

masyarakat (Sugiyono, 2013: 374).  

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang 

bersifat deskriptif  kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha 

mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah 

(Sugiyono, 2016: 13).  

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini di pilih oleh penulis 

berdasarkan tujuan penelitian yang ingin didapatkan mengenai 

gambaran tentang Strategi Bisnis Pengusaha Gurita Di Desa 

Samarengga Dalam Menghadapi Persaingan Perspektif Etika Bisnis 

Islam. Dimana penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat sistematis mengenai fakta dan 

karakteristik dari orang-orangyang dapat diamati untuk memperoleh 

kesimpulan. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Samarengga. Adapun waktu 

penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus tahun 

2021. 

3.3 Sumber Data  

Menurut Kaelan sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim, yang 

dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari 

mana data diperoleh (Ibrahim, 2015: 65). Data merupakan hasil 

pencatatan baik yang berupa angka maupun fakta yang dijadikan bahan 

untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang 

hendak diungkapkan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

Ada pun sumber data yang dimaksud ialah: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah  data-data yang di peroleh dari lapangan. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.  

Sumber data primer ini berupa data yang diperoleh dari 

wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Samarengga. 

Diperoleh data bahwa ada  3 Pengusaha Bisnis Gurita di desa 

Samarengga, 4 nelayan dan 1 orang pengusaha di Kota Kendari. 

Adapun data yang saya ambil dari responden yaitu strategi 

persaingannya dan apakah mereka mengetahui persaingan bisnis 

dalam perspektif etika bisnis islam. 
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Contoh data primer yaitu data yang di ambil langsung dari 

lokasi penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, 

dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang 

berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian 

ini (Sugiyono, 2009:62).  

Data sekunder yang saya gunakan yaitu data sekunder 

persaingan bisnis antara pengusaha yang satu dengan pengusaha 

yang lain. 

Contoh data sekunder yaitu data yang di ambil bisa  melalui 

buku atau lembaga atau instansi yang di publikasikan secara 

resmi. Seperti data sekunder atau data yang sudah jadi. 

3.4 Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang 

harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melaksanakan sebuah 

penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang 

sesungguhnya secara obyektif. Untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan dilakukan oleh seorang 

peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung 

atau tidak langsung terhadap objek yang akan diteliti. Adapun 
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tujuan diadakannya observasi dalam penelitian adalah untuk 

menghindari kesalahan yang sering terjadi dalam penelitian 

serta hasil pengamatan digunakan peneliti sebagai informasi 

tambahan dalam penelitian.  

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih 

dan berlangsung antara pewawancara (Interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan narasumber (Interviewees) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexi J. Moleong, 

2009: 186).  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah  mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebagainya (Suharsini Arikunto, 2006: 231).  

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber tertulis yaitu 

dokumen seperti skripsi yang telah lalu yang digunakan sebagai 

acuan penyusunan proposal ini serta buku-buku dan jurnal 

sebagai penunjang. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses 

penelitian data dari hasil pengumpulan data yang sangat penting, 

karena data dari hasil pengumpulan data dengan analisis data yang ada 

akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah 

penelitian yang mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah 
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suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga 

bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama 

menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil 

sebuah kesimpulan (Edi Kusnadi, 2008: 122-123). Maka yang 

dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data 

dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami. 

Setelah data terkumpul maka dalam analisis data peneliti 

menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah 

pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus 

(sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan 

(pengetahuan baru) berupa azas umum (Sustrisno Hadi, 1984: 78).  

Tahapan dalam analisis data yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang 

pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencari bila diperlukan (Ibid 247).  

Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data 

yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sumber data 

primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal 

ini, peneliti mengolah data terkait Strategi Bisnis Pengusaha 
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Gurita Dalam Menghadapi Persaingan Perspektif Etika Bisnis 

Islam. 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

dan sejenisnya (Sugiyono, 249).  

3. Penarikan Kesimpulan /Verifikasi 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 252).  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa 

deskirptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

Jadi dalam menggunakan analisis ini, peneliti mengamati 

Bagaimana Strategi Bisnsis Pengusaha Gurita Di Desa 
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Samarengga Dalam Menghadapi Persaingan Perspektif Etika 

Bisnis . 

Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan dimulai dari 

pernyataan dan fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan 

yang bersifat umum. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik trianggulasi yaitu: 

Teknik pemeriksa keabsahan data dengan mamanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar dari data yang ada untuk kepentingan pencegahan atau 

sebagai bahan perbandingan  terhadap data yang ada. Trianggulasi 

dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, 

metode penyelidik dan teori. 

Pengecekan keabsahan data dalam penekitian ini akan dilakukan 

dengan metode trianggulasi dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapat dari sumber yang 

sama, dengan menggunakan observasi, partisipasi, wawancara 

mendalam dan dokumentasi, untuk data yang serentak. 

2. Trianggulasi sumber, yaitu untuk mendapat dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. dari situ sumber dapat 

pula dilakukan observasi, wawancara, dan memperoleh 

dokumentasi, sehingga kredibilitas data lebih akurat. 
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3. Trianggulasi waktu, waktu juga kadang mempengaruhi 

kredibilitas data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di 

pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum valid 

sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pencegahan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

 


