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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Dengan pendekatan penelitian deskriptif 

kualitatif diharapkan dapat menghasilkan suatu uraian dari sebuah 

fenomena yang sedang diamati dari suatu kelompok masyarakat, 

bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, 

situasi, fenomena realitas, sosial yang ada di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. 

(Bungin, 2008) 

3.2   Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 15 penjual buah yang ada di 

Pasar Buah Kota Kendari. Pemilihan tempat tersebut karena cukup 

refresentif dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti dan 

merupakan pusat pasar buah di kota Kendari. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan 

terhitung setelah proposal ini diterima. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini, data dibedakan 

menjadi 2 jenis yaitu:  

3.3.1  Data Primer 

Data primer merupakan datav yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau tidak melalui perantara, data primer dapat 

berupa opini subjek secara individu atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil 

pengujian (Sangadji:2010:190). Data primer dapat didapatkan dari 

sumber pertama. Data dapat berupa hasil wawancara, pengisian 
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kuesioner, atau bukti transaksi. Dalam penelitian ini data primer 

melalui wawancara langsung kepada informan. 

Pada penelitian ini, data primer diambil dan diolah sendiri oleh 

peneliti berupa wawancara langsung kepada 16 pedagang di pasar 

buah kota Kendari. Wawancara yang akan dilakukan berupa 

pertanyaan terkait dengan profil usaha, risiko seperti apa yang 

dihadapi, bagaimana menajemen risiko yang dilakukan oleh para 

pedagang, jenis-jenis buah yang dijual, apakah praktek manajemen 

risiko yang dilakukan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, dan 

pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

3.3.2   Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku 

perpustakaan, dan dari laporan-laporan penelitian yang dahulu 

bukan dari data yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh peneliti 

yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada. 

Pada penelitian ini, data sekunder diambil dan dikelola dari 

jurnal-jurnal terbaru yakni tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. 

Buku-buku ang berkaitan dengan kajian teori dalam penelitian yang 

diteliti, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.4 Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dimana penulis 

mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung pada 

objek yang diteliti dengan menggunakan berbagai instrumen 

sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi  

Observasi yaitu tehnik pengumpulan data  dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang 

diteliti serta bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi, 

membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang 

diakukan dan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang 
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diteliti yang bersifat objektif, nyata dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Syafnidawaty:2020). Dalam penelitian ini 

peneliti akan mengamati, melihat, dan mencatat apa sebenernya 

terjadi di pasar buah kota Kendari. 

3.4.2 Wawancara  

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalqh tertentu, ini merupakan proses tanya jawab secara 

lisan, dimana dua orng atau lebih berhadap-hadapan secara fisik 

(Gunawan:2014). Dalam proses wawancara, peneliti melakukan 

tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi dari 

informan yang dapat memberikan informasi secara faktual dan 

akurat, informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaian 

dengan Manajemen Risiko Penjual Buah dalam Meningkatkan 

Profitabilitas ditinjau dari Etika Bisnis Islam. 

3.4.3 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode mencari data yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan agenda 

(Arikunto:2002). Dokumentasi merupakan informasi yang berasal 

dari catatan penting baik dari organisasi maupun lembaga dari 

perorangan (Novi Yolada:2020:52). Dokumentasi dalam penelitian 

ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk 

memperkuat untuk memperkuat hasil penelitian (Anggito & 

Setiawan: 2018:255).  

Pengambilan data menggunakan data-data yang terdapat 

dilapangan yang berhungungan dengan Manajemen  Risiko Penjual 

Buah dalam Meningkatkan Profitabilitas ditinjau dari Etika Bisnis 

Islam. 

3.5 Tehnik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan  dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data 

dalam kategori, menjabarkan dslam unit-unit, melakukan sitesa, 
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menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses ini berbentuk siklus 

meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan 

Humberman, sebagaimana yang dikutip dalam buku Sugiyono 

bahwa proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu: reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data 

(Sugiyono:2009) dan selanjutnya tehnik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah sebagai 

Berikut: 

3.5.1 Reduksi data (data reduction), Mereduksi data yang berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang penting, serta dicari 

teman dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi 

akan menunjukkan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti. 

3.5.2 Penyajian data (data display), dilakukan penelaahan pada 

seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu 

wawancara, observasi, maupun data dokumentasi yang telah 

diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan analisis 

dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara 

kategori flowchart dan sejenisnya. 

3.5.3 Verifikasi/Penarikan, Simpulan data yang diperoleh sejak 

awal penelitian sebenarnya sudah merupakan suatu 

kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan 

masih bersifat sementara, kemudian meningkatkan sampai 

pada tahap kesimpulan yang sempurna, yaitu pernyataan 

yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah  

memiliki landasan yang kuat karena telah melalui proses 

analisa data. 
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3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan  data untuk 

menghindari adanya data yang tidak valid. Hal ini dimaksudkan 

agar dapat menghindari jawaban dari responden yang tidak jujur.  

Pengujian keabsahan data dalam  penelitian ini menggunakan 

teknik Trigulasi yaitu: Teknik pengujian keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk 

kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan 

perbandingan terhadap data yang ada (Faisal, A 2001). Pengujian 

keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

macam yaitu:  

3.6.1 Triangulasi Sumber 

Trigulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda. 

3.6.2 Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara membandingkan 

data hasil obsevasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat 

disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai 

dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. 

3.6.3 Triangulasi Waktu 

Dalam penelitian ini penulis melakukan Triangulasi waktu, 

cara ini dilakukan dengan pengecekan wawancara dan observasi 

dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data 

yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 


