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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

dengan meneliti langsung data yang terkait dengan penelitian ke lokasi penelitian 

yang telah ditetapkan. 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu 

lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif 

serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, 

dengan menggunakan logika ilmiah.(Azwar, 2005, hlm. 5) 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu Rumah Makan Soto Cak Hari yang terletak di 

Jalan Gatot Subroto Kuripan, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota 

Banjarmasin. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

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

mengenai variabel-variabel yang diteliti.. (Arikunto, 2003, hlm 

116)Subjek penelitian ini adalah pihak Rumah Makan Soto Cak Hari 

khususnya para karyawan Rumah Makan Soto Cak Hari Banjarmasin yang 

bejumlah 27 orang karyawan. 
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2. Objek penelitian merupakan suatu hal yang akan diteliti dengan 

mendapatkan data atau untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. Objek yang diteliti adalah pemahaman tentang etika bisnis 

islam dan penerapan etika bisnis Islam  pada Karyawan Rumah Makan 

Soto Cak Hari Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengolahan data, ada sejumlah langkah-langkah ilmiah yang 

perlu dilakukan untuk memudahan proses pengolahan data. Dari beberapa 

referensi tentang metode penelitian ilmiah, ada sejumlah langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam proses pengelolaan data, yaitu: 

1. Wawancara yaitu melakukan pertanyaan terbuka langsung kepada 

informan tentang penelitian ini, sehingga diperoleh data-data yang 

diperlukan penelitian. (Usman, 2009, hlm. 52) Wawancara yang dilakukan 

peneliti ialah mengajukan pertanyaan tentang Etika Bisnis Islam Pada 

Karyawan Rumah Makan Soto Cak Hari Banjarmasin. 

2. Observasi adalah cara dan tekhnik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

atau fenomena yang ada pada objek penelitian. (Tika, 2006, hlm. 

58)Observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah melakukan pengamatan 

langsung dilapangan tentang Etika Bisnis Islam Pada Karyawan Rumah 

Makan Soto Cak Hari Banjarmasin. 
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E. Teknik Pengolahan Data 

Dalam teknik pengolahan data dijelaskan tentang langah-langkah atau 

proses yang dilakukan oleh penulis dalam mengolah data-data untuk keperluan 

dalam melakukan penelitian ini, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam pengolahan data, yaitu: 

1. Editing Data adalah penelitian kembali data tentang etika bisnis karyawan 

dan faktor yang mempengaruhinya pada Rumah Makan Soto Cak 

Hariyang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang 

dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah 

lebih lanjut. 

2. Kategorisasi yaitu mengelompokkan data tentang etika bisnis karyawan 

dan faktor yang mempengaruhinya pada Rumah Makan Soto Cak Hari 

berdasarkan kategorisasi tertentu dengan substansi-substansi 

permasalahannya atau pembahasannya. 

3. Deskripsi data, yaitu memaparkan data tentang etika bisnis karyawan dan 

faktor yang mempengaruhinya pada Rumah Makan Soto Cak Hari yang 

telah diperoleh dalam bentuk laporan. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dimulai dengan seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu wawancara dan observasi sambil mengklasifikasinnya. Langkah 

selanjutnya adalah reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, 

yang merupakan usaha membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-
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pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Dan langkah 

selanjutnya adalah menyusunnya dengan satuan-satuan yang kemudian 

dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis ini adalah 

mengadakan keabsahan atas data. 

 

G. Tahapan Penelitian 

Ada beberapa tahapan penelitian yang ditempuh penulis dalam 

menyelesaikan penyususnan skripsi ini sehingga menjadi sebuah karya tulis 

ilmiah yang siap untuk dimunaqasahkan, adapun tahapan-tahapannya, yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang 

akan diteliti, setelah melakukan penelitian lapangan, kemudian hasilnya 

dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul “Penerapan 

Etika Bisnis Islam Pada Karyawan Rumah Makan Soto Cak Hari 

Banjarmasin”. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepda 

dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke biro 

skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah penetapan judul serta 

penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, selanjutnya 

dikonsultasikan kembali untuk diseminarkan. 

2. Tahap Pengempulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilaksanakan di lapangan sesuai dengan lokasi dan metode 

penelitian yang ditentukan. Riset ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan 
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sesuai dengan surat riset yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. Yang mana tentunya riset ini dilaksanakan setelah 

mendapatkan izin dari pihak yang diteliti. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data tersebut dengan mengunakan teknik 

klasifikasi data, editing data, deskripsi data, dan melakukan penelaahan 

secara mendalam terhadap fakta-fakta yang dicari dan dihubungan dengan 

teori-teori yang ada dengan masalah tersebut dan hasilnya tertuang pada 

bab IV. 

4. Tahapan Penyusunan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh 

berdasarkan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II, hingga 

dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 


