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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan 

realistis tentang motivasi pedagang Pasar Ujung Murung dalam 

penggunaan produk jasa bank syariah. Penelitian ini dilakukan 

langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data-data yang 

berkenaan dengan motivasi pedagang Pasar Ujung Murung terhadap 

bank syariah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang 

bertujuan melengkapi uraian dengan membuat deskripsi dan analisis 

tentang motivasi pedagang Pasar Ujung Murung dalam penggunaan 

produk jasa dan bank syariah . 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu Pasar Ujung Murung. Adapun alasan 

memilih lokasi ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Masalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu motivasi 

pedagang Pasar Ujung Murung belum pernah di teliti. 
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b. Pasar Ujung Murung merupakan salah satu pasar grosir dengan 

tingkat transaksi yang tinggi setiap harinya, sehingga secara tidak 

langsung penggunaan layanan jasa bank oleh pedagang setempat 

juga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank 

syariah khususnya untuk wilayah Banjarmasin. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki 

data mengenai variabel-variabel yang diteliti
35

. Dalam penelitian ini 

yang menjadi subjek penelitian adalah pedagang Pasar Ujung Murung. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian
36

. Objek 

penelitian ini adalah motivasi pedagang Pasar Ujung Murung dalam 

penggunaan produk jasa bank syariah. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Jenis data yang dicari dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam 

penelitian ini yang menjadi data primer adalah motivasi pedagang 
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Pasar Ujung Murung. Data primer ini didapat melalui wawancara 

dengan para pedagang Pasar Ujung Murung. 

b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai 

dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen yang 

dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari Dinas Pengelola 

Pasar seperti daftar pedagang Pasar Ujung Murung, rincian luas 

wilayah Pasar Ujung Murung dan peta lokasi Pasar Ujung Murung. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu pedagang 

Pasar Ujung Murung dengan kriteria mereka adalah nasabah dari bank 

syariah dan pemilik dari usaha yang ada di Pasar Ujung Murung dan Dinas 

Pengelola Pasar Ujung Murung Kota Banjarmasin. 

D. Teknik Pengambilan Sample 

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik 

snowball sampling. Teknik smowball sampling dilakukan dengan 

menentukan sample pertama. Sample berikutnya ditentukan berdasarkan 

informasi dari sample pertama, sample ketiga ditentukan berdasarkan 

informasi dari sample kedua dan seterusnya sehingga jumlah saple semalin 

besar, seolah-olah terjadi efek bola salju.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah 

dalam mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang 
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terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan 

teknik  wawancara. 

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data, pencarian informasi 

dengan bertanya langsung kepada responden
37

. Secara umum metode 

wawancara ada dua terstruktur dan tidak tersetruktur. Wawancara 

terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah 

dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak terstruktur pewawancara tidak 

menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini 

digunakan wawancara terstruktur. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mengolah data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik 

diantaranya: 

a. Editing, yaitu dengan penyeleksian secara selektif data yang diperoleh, 

melakukan perbaikan data dan melakukan penyempurnaan terhadap 

data tentang analisis motivasi pedagang Pasar Ujung Murung terhadap 

bank syariah. 

b. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematis. 
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c. Interpretasi, yaitu penuliis memberikan penafsiran atau pemahaman 

terhadap data yang telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh 

kandungan makna yang disajikan. 

2. Analisis Data  

Setelah data disajikan dan dinterpretasikan kemudian diadakan analisis 

data metode kualitatif. Dengan ini pokok permasalahan yang dibahas 

dapat digambarkan dengan jelas dan akan terlihat pula hubungan 

antara data yang satu dengan data yang lain.   

G. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis 

menempuh beberapa tahapan, yaitu: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis melakukan pengenalan awal dengan mengamati 

langsung objek yang akan diteliti, kemudian menyusunnya dalam 

bentuk proposal setelah itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

untuk diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data  

Pada tahap ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang 

diperlukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagaimana yang telah ditentukan. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian diolah sesuai 

dengan teknik pengolahan data, kemudian dianalisis secara objektif. 
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4. Tahap  Penyusunan Laporan Akhir 

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian 

sesuai  dengan sistematika penyusunan, kemudian laporan yang telah 

disusun dikonsulatasikan kepada dosen pembimbing, apabila laporan 

tersebut telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II 

yang terbentuk dalam sebuah skripsi, dan dianggap layak menjadi 

sebuah karya ilmiah maka setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan. 

 


