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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis  

Jenis dalam penelitian yang dipakai peneliti adalah dengan penelitian 

turun langsung ke lapangan (Field Research) untuk menggali data dan untuk 

mengetahui etos kerja yang dimiliki para pedagang sayur pasar subuh di Desa 

Gudang Tengah Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar. Adapun sifat penelitian ini 

menggunakan kualitatif. Sedangkan lokasi penelitian yaitu di Desa Gudang 

Tengah Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.  

2. Pendekatan Penelitian 

Kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang dipakai 

dalam  penelitian ini, bertujuan agar peneliti dapat meneliti proses yang 

sedang berlangsung. Diharapkan nantinya dengan adannya pendekatan ini 

dapat menggambarkan keadaan  semua  tentang bagaimana Etos Kerja dan 

Etika Bisnis Pedagang sayur Di Pasar Subuh Desa Gudang Tengah Kec. 

Sungai Tabuk Kab. Banjar. 

Penelitian kualitatif ada mempunyai karakteristik seperti: 

a. Dilakukan pada kondisi alamiah (lawannya adalah eksperimen).  

b. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau bersifat deskriptif  serta 

gambar dan tidak menekankan pada angka.  

c. Kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada hasil. 

d. Secara induktif penelitian kualitatif  akan menganalisis data serta
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e. Makna yang Lebih ditekankan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Desa Gudang Tengah Rt. 01 Kecamatan 

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Adapun alasan memilih tempat tersebut 

karena disana banyak pedagang sayur yang datang untuk berjualan pada 

malam hari sampai pagi hari. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Pedagang sayur Di Pasar Subuh Desa 

Gudang Tengah Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar. 

2. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Etos Kerja dan Etika Bisnis 

yang dimiliki oleh Pedagang sayur Di Pasar Subuh Desa Gudang Tengah 

Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu 

masalah data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer yaitu berupa informasi dan keterangan yang diperoleh 

langsung dari informan (para pedagang sayur pasar subuh di Desa 

Gudang Tengah Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar). 
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b. Data sekunder yaitu berupa letak pasar, fasilitas yang ada, serta 

jumlah pedagang sayur yang ada di pasar subuh Desa Gudang 

Tengah Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar . 

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang yang 

terlibat langsung dalam penelitian ini (para pedagang sayur pasar subuh di 

Desa Gudang Tengah Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar). Adapun jumlah 

populasi pedagang sayur disana sebanyak ± 30 orang dan untuk memberikan 

data informasi yang diperlukan oleh penelitian sebanyak 10 orang pedagang 

sayur, karena latar belakang dari jawaban para pedagang sayur pasar subuh 

banyak yang sama sehingga penulis mengambil 10 orang informan dari 

keseluruhan pedagang sayur pasar subuh di Desa Gudang Tengah Kec. 

Sungai Tabuk Kab. Banjar. Dengan kriteria pedagang yang dekat dengan 

pasar sebanyak 2 orang, dan yang jauh dari pasar sebanyak 8 orang. Informan 

bisa saja bertambah sesuai dengan keperluan apabila dirasa perlu. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

yaitu: 

1. Wawancara, yaitu penulis mengadakan dialog langsung dengan para 

informan yang akan memberikan keterangan mengenai permasalahan 

yang diteliti, sehingga diperoleh data yang diperlukan penulis. 
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2. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke 

lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi. 

3. Dokumentasi, yaitu penulis melakukan dokumentasi baik foto maupun 

video guna memperlancar penelitian 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mengolah data yang telah diperoleh digunakan teknik 

sebagai berikut: 

a. Editing data (penyeleksian data), yaitu dengan melakukan secara 

selektif terhadap data yang diperoleh dan bila ada kekurangan atau 

kesalahan dilakukan perbaikan, sehingga diperoleh data yang valid. 

b. Kategorisasi data (pengelompokan data), yaitu dengan menyusun 

secara lengkap terhadap data yang diperoleh berdasarkan kelompok 

permasalahanya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. 

c. Interpretasi data (penafsiran data), yaitu dengan memberikan 

penjelasan seperlunya terhadap data yang kurang jelas, sehingga 

mudah dimengerti dalam rangka memperoleh kandungan makna data 

yang telah disajikan. 

2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam hasil penelitian 
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dan membahasnya yang mengacu pada landasan teoritis secara literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun metode 

analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa dengan teknik 

induktif yang mengambil fakta-fakta yang khusus dan pristiwa yang 

kongkrit. Kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum. Teknik ini di gunakan untuk menjawab persoalan etos kerja dan 

etika bisnis yang di miliki pedagang sayur pasar subuh. Serta teknik 

deduktif yaitu penganalisaan data dengan menyimpulkan pengetahuan-

pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat yang di 

terapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara tertentu). 

Metode ini digunakan untuk memenuhi kaidah yang sesuai yang dapat 

dijadikan pedoman unjtuk menyelesaikan masalah tersebu 

G. Tahap Penelitian 

Untuk menyelesaikan penyusunan penelitian ini hingga siap 

dimunaqasahkan, penulis menempuh tahap-tahap berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu 

mengamati dan mempelajari objek yang akan diteliti dan akan 

dituangkan dalam bentuk proposal atau desain operasional untuk 

langsung dimasukkan kebagian biro skripsi di fakultas yang jika 

disetujui akan diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 
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Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset, 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung 

kepada para informan, dan menghimpun dokumen subjek penelitian 

terkait dengan permasalahan yang diteliti sehinggas diperoleh data-

data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis 

mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik editing, 

kategorisasi dan semuanya dituangkan dalam laporan penelitian pada 

bab III. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualititatif 

berdasarkan ekonomi Islam. 

4. Tahapan Penyempurnaan (penutup) 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah 

diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk 

kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen 

Pembimbing I dan II sehingga dianggap baik dan layak dijadikan sebuah 

karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di 

hadapan tim penguji. 

 


