
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), 

penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh data secara langsung dari pemberi data (Wahyu Purhantara , 2010, 

hal. 21).  

Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah 

menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif pendekatan yang dilakukan 

secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana 

peniliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan 

tersebut diuraikan dala bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah 

diperoleh dan dalam ini pun lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

(Angki Aulia Muhammad , 2013, hal. 66). 

 

B. Lokasi Penelitian   

Lokasi penelitian ini bertempat Jl. Veteran Simpang SMPN 7 Jalur II 

No.47 RT. 30 RW. 002 Banjarmasin. Dengan mengambil lokasi penelitian bisnis 

bingka bunda peneliti mengharapkan akan lebih maksimal dalam mencari data 

yang akan diteliti sedalam-dalamnya. Karena selain tempat yang dekat sehingga 

akan menghemat waktu, biaya, dan tentunya juga kriteria dari informan itu sendiri 

sudah diketahui seperti bagaimana latar belakang, nama dan lain-lain. Sehingga 

akan lebih memudahkan untuk menggali data yang lebih mendalam. 

 



C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek dari penelitian ini adalah informan yaitu pihak yang terlibat 

langsung dalam masalah yang akan diteliti yang dapat memberikan 

informasi mengenai data yang ingin di gali. informan dalam penelitian ini 

yakni pembeli atau pelanggan dari bisnis bingka bunda dan juga pihak yang 

menurut penulis dapat memberikan informasi yang berkenaan dengan data 

yang akan diteliti. 

2. Objek penelitian adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga 

menghasilkan informasi atau keterangan., menggunakan jenis objek 

kualitatif yaitu berupa kata-kata atau gambaran bukan angka-angka 

kalaupun ada hanya bersifat sebagai penunjang, yang nantinya akan 

menunjukan fakta. 

Adapun objek yang akan digali ialah data mengenai: 

a. Identitas informan, yang berisi nama, alamat, status, jenis kelamin, dan 

lain-lain. 

b. Objek mengenai implementasi etika bisnis islam pada bisnis bisnis 

bingka bunda. 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Yaitu suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan 

langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Karateristik umum 

pendekatan observasional kondisi penggunaan antara lain, data harus dapat 

diakses oleh pengamatan, pengulangan, frekuensi perilaku dapat dipikirkan, 



peristiwa tersebut harus mampu meliputi rentang waktu yang tidak terlalu lama, 

ada  beberapa  

alasan pemilihan data observasional yaitu observasi merupakan satu-satunya 

metode untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan hubungan antara 

keakuratan data dan biaya lebih menguntungkan bagi metode observasi 

dibandingkan dengan teknik lainnya. (Sunyoto,SH.,SE.,MM., 2011, hal. 23-24) 

2. Wawancara  

Metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. Mmetode 

wawancara memerlukan waktu relative lebih lama.  (Sunyoto,SH.,SE.,MM., 2011, 

hal. 23). 

3. Studi Dokumen  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri 

atau oleh orang lain tentang subjek. “Meleong mengemukakan dua bentuk 

dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi” (Fitwiethayalisyi, 

2019), yaitu: Dokumen Harian, Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan 

seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, kepercyaannya. Tujuan 

dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinal dari 

kejadian. 

 

E. Teknik Pengolahan Data  

Dalam teknik pengolahan data dijelaskan tentang langkah-langkah atau 

proses yang dilakukan oleh penulis dalam mengolah data untuk keperluan dalam 



penelitian ini. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara kualitatif. 

Dalam proses pengolahan data ada sejumlah langkah-langkah ilmiah yang 

perlu dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data. Dari beberapa 

referensi tentang metode penelitian ilmiah ada sejumlah langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam proses pengolahan data yaitu: 

1. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi data yang terkumpul dari hasil 

wawancara bahasa lisan yang untuk diolah dalam bentuk paparan tulisan 

serta mengoreksi kekurangannya. 

2. Klasifikasi, yaitu  pengelompokan  data  sesuai  dengan  permaslahan 

sehingga  

memudahkan dalam penguraian lapangan hasil penelitian. 

3. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

sistematis. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Data-data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang berupa tabel 

kemudian ditafsirkan dengan baik. Analisis kualitatif cenderung dilakukan dari 

riset eksploratori (wawancara, diskusi, teknik proyeksi) yaitu berupa kata-kata 

atau kalimat disebut juga verbatim. (Sunyoto,SH.,SE.,MM., 2011, hal. 25) 

 

 

 

 


