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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat Kualitatif Deskriptif. Karena 

dalam konteks ini penelitian dilakukan langsung di lapangan, yakni dengan 

mengkaji Pengamalan Ajaran Agama Islam Pedagang Ayam Potong di Pasar 

Keramat Kelurahan Barabai Utara. 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah tempat  pedagang ayam potong yang ada di 

pasar Keramat Kelurahan Barabai Utara ( Pasar Keramat biasa di sebut pasar 

Hanyar ) 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang di gali dalam penelitian ini pada dasarnya terdiri dari dua 

bagian, yaitu 

a. Data primer yaitu data pokok yang berkenaan dengan  

1) Pengamalan Ajaran Agama Islam Pedagang Ayam Potong di 

Pasar Keramat Kelurahan Barabai Utara  . 
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2) Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Menjalankan Ajaran 

Agama Islam, para Pedangang Ayam Potong di Pasar Keramat 

Kelurahan Barabai Utara. 

b. Data sekunder yaitu data penunjang atau pelengkap dari data 

pokok, yakni data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan 

hal-hal lain yang terkait dengan data primer (pokok). 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. 

a. Responden adalah orang-orang yang memberikan informasi secara 

langsung dan terlibat langsung dalam penelitian ini. Data yang 

digali berkenaan tentang Pengamalan Ajaran Agama Islam para 

Pedagang Ayam Potong dan Faktor Penunjang dan Pengahambat 

dalam Mengamalkan Ajaran Agama Islam sewaktu berdagang.  

b. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi 

tambahan sebagai data penunjang atau pelengkap data pokok. Data 

yang digali berkenaan tentang gambaran umum lokasi penelitian 

dan hal-hal lain yang terkait dengan data primer (pokok). Jadi, 

informan dalam penelitian ini ialah terdiri dari: 

1. Pedagang disekitar pasar. 

c. Dokumenter adalah orang yang menggali data-data tertulis 

khususnya mengenai gambaran umum lokasi penelitian . 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi; penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk melihat, 

meneliti, dan mengumpulkan data yang diperlukan. 

2. Wawancara; penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada 

reponden dan informan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. 

3. Dokumenter; meneliti sejumlah dokumen atau arsip yang ada 

kaitannya dengan masalah tersebut. 

E. Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Langkah-langkah yang di tempuh dalam pengolahan data ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Koleksi data; mengumpulkan data yang diperlukan sebanyak 

mungkin, baik data primer maupun data sekunder. 

b. Editing data; melakukan penyaringan terhadap data yang 

terkumpul agar sesuai dengan keperluan penelitian. 

c. Klasifikasi data; mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya 

masing-masing. 

a. Interprestasi data; memberikan penjelasan terhadap data yang telah 

tersajikan sehingga memudahkan untuk dipahami. 

2. Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul, kemudian diolah, selanjutnya di uraikan 

dalam bentuk penyajian data dalam bentuk deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 
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menguraikan data dengan kata-kata kemudian data di analisis sesuai dengan 

kaidah yang digunakan dalam penelitian ilmiah.  

F. Tahapan Penelitian  

Penelitian adalah tahap yang sesungguhnya selama berada di lapangan. 

Pada tahap penelitian ini akan di lakukan kegiatan-kegiatan , antara lain: 

Menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan di lapangan,seperti surat izin 

penelitian, perlengkapan alat tulis-menulis, dan alat perekam lainnya, 

berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan dengan 

latar penelitian untuk mendapatkan rekomendasi penelitian, mengumpulkan data 

atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian, menganalisis data penelitian 

dan perbuatan draf awal konsep hasil penelitian. 

G. Tahap Pasca-penelitian 

Pasca-penelitian adalah tahap sesudah kembali dari lapangan. Pada tahap 

pasca-penelitian ini akan dilakukan kegiatan-kegiatan, antara lain : menyusun 

konsep laporan penelitian dan perampungan laporan penelitian. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pertahap dalam penelitian ini adalah bentuk urutan atau 

berjenjang, yakni dimulai dari tahap pra-penelitian ke tahap penelitian sampai 

ketahap pasca penelitian. Namun walaupun demikian sipat dari kegiatan yang 

akan dilakukan pada masing-masing tahapan tersebut tidaklah bersifat ketat, 

karena bisa saja kegiatan tertentu pada suatu tahapan terjadi penambahan, 

pengulangan atau pengurangan. 


