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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu: dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti 

data yang berkenaan dengan bagaimana pengelolaan keuangan pedagang etnis 

Madura yang berdagang di Pasar sentra Antasari Banjarmasin. Dalam rangka 

pemilihan sampel untuk dijadikan sebagai informan.
1
 Adapun sifat penelitian ini 

bersifat kasus yang mendeskripsikan dengan cara  mengumpulkan data berupa 

kata-kata, gambar dan bukan angka-angka untuk memberikan gambaran seperti 

apa pengelolaan keuangan pedagang etnis Madura yang berdagang di Pasar 

hanyar Banjarmasin, sedangkan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur-prosedur sistematik atau cara-cara lain dari kualifikasi. 

Subjek penelitian ini adalah sumber urutan data penelitian yaitu, yang memiliki 

data mengenai data-data variabel yang diteliti. Subjek utama penelitian adalah 

para pedagang etnis Madura di pasar sentra Antasari Banjarmasin sedangkan 

objek dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan pedagang etnis Madura. 

 

 

                                                 
1
Wimmer & Dominick. Mass Media Research. 8th edition. (California: Thompson 

Wadsworth, 2006). hlm. 91 
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B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pasar tradisional yaitu 

pasar sentra Antasari Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data bedasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadin data primer dan data 

skunder data berupa fakta-fakta, informasi dan tindakan yang diperoleh dari 

wawancara dengan para responden. Adapun yang digali pada penelitian ini adalah 

data yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan pedagang etnis Madura 

yang berdagang di Pasar sentra Antasari Banjarmasin. 

2. Sumber Data 

 Sedangkan data skunder adalah yang menjadi sumber data dalam 

penelitian, responden, para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu 

para Pedagang di Pasar Banjarmasin dan dokumentasi terkait. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam penelitian, 

karena pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data untuk keperluan 

penelitian yang bersangkutan. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap 

mengumpulkan data, di antaranya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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1. Observasi 

Teknik observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-

gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara ikut 

mengambil bagian dalam kehidupan informan yang diteliti dan diamati. Tujuan 

observasi adalah mendeskripsikan keadaan yang terjadi, aktivitas-aktivitas, dan 

melihat makna aktivitas tersebut dari perspektif informan.
2
   

2. Wawancara 

Teknik yang sesuai untuk menggali informasi dari informan dan menjawab 

pertanyaan penelitian adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Dalam 

melakukan wawancara peneliti menggunakan instrumen penelitian berupan 

panduan wawancara, panduan wawancara digunakan sebagai petunjuk umum atau 

garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam wawancara, dengan pedoman 

tersebut peneliti memikirkan bagaimana pertanyaan dijabarkan secara kongkrit 

dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual 

saat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan terhadap pedagang dari etnis 

Madura yang berdagang di pasar tradisional pasar sentra Antasari Banjarmasin. 

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
3
 Yaitu berupa dokumen tentang pasar 

sentra Antasari Banjarmasin, tentang Suku Madura. 

 

                                                 
2
Patton dalam Poerwandari, E. Kristi, (1998), Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian 

Psikologi, Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi 

(LPSP3) Fakultas Psikologi UI, 1998.   
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 329 
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E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam rangka pengolahan data dari temuan penelitian terhadap melatar 

belakang pengelolaan keuangan pedagang Etnis Madura yang berdagang di Pasar 

Sentra Antasari Banjarmasin dilakukan dengan langkah berikut: 

a. Editing, yaitu penulis melakukan penelitian kembali terhadap data yang 

diperoleh dalam upaya untuk mengetahui kelengkapan dan kelayakan data 

yang diajikan laporan hasil penelitian untuk selanjutnya diadakan proses 

analisis. 

b. Klarifikasi, yakni penulis melakukan penelitian dan pengelompokan data yang 

diperoleh dalam penelitian sesuai ragam dan fungsinya. 

c. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis 

dan permaslahannya, sehingga tersusun secara sistematika dan mudah 

dipahami. 

 

2.   Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap 

hasil penelitian mengenai para pedagang terhadap pengelolaan keuangan 

pedagang etnis Madura yang berdagang di Pasar sentra Antasari Banjarmasin. 
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F. Tahap Penelitian 

Adapun beberapa tahapan penelitian yang ditempuh penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya tulis yang 

siap munaqasahkan yaitu sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan Meliputi: 

Pada tahapan ini, penulis mengadakan observasi awal dalam rangka mengetahui 

langsung terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk 

desain proposal, setelah itu dikonsultasikan kepada dosenpembimbing dan minta 

persetujan jurusan. Selanjutnya dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam.Setelah proposal diterima, maka selanjutnya dilakukan konsultasi 

awal dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah ditunjuk 

oleh Fakultas. Selanjutnya dilakukan sminar desain proposal. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk kemudian 

melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada para 

responden, sehingga diperoleh data-data dan informasi terkini dengan 

permasalahan yang diteliti penulis. 

3. Tahapan Penegelolaan dan Analisis data 

Pada tahapan ini penulis melakukan pengelohan data yang ada hubungannya 

dengan penelitian yang dilakukan di lapangan sesuai pada lokasi yang telah 

ditemukan. Disamping itu penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data 

yang diperoleh dari penelitian agar data yang dimaksud siap dan lengkap 
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kemudian penulis melakukan analisisn data yang terkumpul di lapangan dengan 

mengacu kepada kerangka teori yang ada pada bab II. 

4. Tahapan Penyusunan 

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai 

dengan sistematika penelitiannya.Untuk kesempurnaan, maka dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Hingga dianggap baik dan 

layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang 

dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi. 

 


