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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian lapangan dengan 

terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang 

berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dan bisa 

dipertanggungjawabkan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif, 

yaitu menguraikan mengenai bagaimana etos kerja yang dimiliki pedagang pecah 

belah di pasar lama Banjarmasin.  

Sedangkan lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Pasar Lama 

Banjarmasin Alasan peneliti untuk meneliti di Pasar Lama Banjarmasin karena 

Pasar Lama merupakan pasar yang sudah sangat tua di kota Banjarmasin dan 

masih beroperasi hingga saat sekarang ini dengan konstruksi bangunan yang 

masih tradisional. Pasar Lama juga terletak di jantung kota Banjarmasin sehingga 

tempat akses ke pasar lama tidak terlalu jauh dan pasar lama juga salah satu pasar 

terbesar di kota Banjarmasin yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat 

Banjarmasin dan masih ramai hingga sekarang ini karena masih  menjadi salah 

satu pusat perdagangan terbesar di Banjarmasin 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 
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Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki 

data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Arikunto, 1993, hal. 116). 

Subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang pecah belah yang 

ada di Pasar Lama Banjarmasin untuk memberikan informasi dan keterangan 

yang diperlukan penulis 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek 

penelitian adalah etos kerja yang dimiliki oleh para pedagang pecah belah di 

Pasar Lama Banjarmasin. 

  

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah keterangan yang dapat memberikan suatu gambaran 

permasalahan, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Data tentang gambaran etos kerja yang dimiliki oleh pedagang pecah 

belah di Pasar Lama Banjarmasin 

b. Data tentang faktor-faktor yang melatar belakangi para pedagang pecah 

belah di Pasar Lama Banjarmasin memiliki etos kerja demikian 

2. Sumber Data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang yang terlibat 

langsung dalam penelitian ini ( para pedagang pecah belah di pasar lama 

Banjarmasin ). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 
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sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek / 

situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017, hal. 218-219). Didalam 

penelitian ini, penulis memilih informan pedagang pecah belah yang berusia 

17-60 tahun baik wanita maupun pria agar mengetahui apakah perbedaan 

usia dan jenis kelamin juga melatarbelakangi mereka memiliki etos kerja 

yang berbeda-beda. Selain jenis kelamin dan usia, kriteria pedagang pecah 

belah yang diteliti di Pasar Lama Banjarmasin juga pedagang yang asli 

orang Kalimantan Selatan atau yang disebut orang Banjar. Dan juga penulis 

memiliki kriteria bahwa pedagang yang diteliti merupakan pedagang yang 

beragama Islam. Pedagang pecah belah yang diteliti disini merupakan 

pedagang yang berdagang nya di toko, Sehingga dari saringan ini sampel 

yang hanya tersisa adalah 10 orang pedagang pecah belah di Pasar Lama 

Banjarmasin 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah  

1. Wawancara, yaitu penulis akan mengadakan komunikasi dan 

berdiskusi dengan langsung dengan para informan dengan berpedoman 

wawancara yang telah penulis susun sehingga diperoleh data yang 

diperlukan.  

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 
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Setelah data yang diperlukan oleh penulis terkumpul, maka selanjutnya 

dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Editing data ( penyesuaain data ) , yaitu penulis mengadakan penelitian 

dan penyelesaain kembali terhadap data yang sudah diperoleh dan bila 

ada kekurangan dan kesalahan dilakukan perbaikan sehingga data yang 

diperoleh valid. 

b. Kategorisasi data ( pengambilan data ), yaitu dengan melakukan secara 

selektif terhadap data yang diperoleh berdasarkan kelompok 

permasalahanya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. 

c. Interpretasi adalah upaya memahami dan menafsirkan kembali terhadap 

data yang sudah diperoleh dan atau dikumpulkan dalam rangka 

memperoleh kandungan makna data yang telah disajikan. 

d. Tabulasi adalah penyusunan menurut lajur yang telah tersedia; penyajian 

data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan dan 

evaluasi; 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dengan  mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan 

membahasnya sesuaai dengan landasan teoritis yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan terhadap etos kerja yang dimiliki pedagang pecah 

belah di pasar lama Banjarmasin. Etos kerja seseorang dikatakan rendah 

apabila memiliki sifat < 6, >6-8 etos kerjanya sedang, dan 9-13 etos kerjanya 
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tinggi (Muharramah, 2016, hal. 93) dan faktor-faktornya serta pandangan islam 

terhadap etos kerja yang dimiliki mereka, kemudian akan ditarik beberapa 

kesimpulan. 

F. Tahap Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara rapi, sistematik dan sesuaai 

dengan rencana penelitian, maka dalam hal ini penulis akan menggunakan 

beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini, penulis akan melakukan pendahuluan didalam 

penelitian, yaitu mengamati permasalahan dan mempelajari objek yang akan 

diteliti dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamatinya. 

Hasilnya selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang 

berjudul “ Etos Kerja Pedagang Pecah Belah di Pasar Lama Banjarmasin 

Dalam Tinjauan Ekonomi Islam “. Untuk kesempurnaanya maka konsultasikan 

kepada dosen pembimbing dan meminta persetujuanya untuk dimasukan ke 

Biro Skripsi Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini, penulis terlebih dahulu mengurus surat riset, 

kemudian melakukan penelitian lapangan pada tanggal 17 Juni 2020 sampai 17 

Agustus 2020, sehingga diperoleh data mengenai etos kerja yang dimiliki oleh 

pedagang pecah belah di pasar lama Banjarmasin dan faktor-faktornya, serta 

pandangan ekonomi Islam terhadap etos kerja yang dimiliki oleh pedagang 

pecah belah pasar lama Banajrmasin. 
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3. Tahapan Pengolahan Data 

Setelah data yang ingin diperoleh sudah terkumpul, kemudian penulis 

mengolah data tersebut dengan teknik pengolahan data yang semuanya 

dituangkan dalam penyajian data. Untuk memperoleh kesimpulanya, maka 

penulis melakukan analisis secara kualitatif. 

4. Tahapan Penyempurnaan ( penutup ) 

Di dalam tahap ini penulis akan menyusun secara sistematis terhadap 

data yang sudah diperoleh berdasarkan sistematika penulisan. Untuk 

kesempurnaanya maka dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan II 

sehingga diaanggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis Ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang telah siap di munaqasyahkan dihadapan tim penguji. 

 


