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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian 

lapangan (feild research)(Supardi 2005, hal. 34). Yaitu  suatu penelitian 

yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan. Data-data yang dikumpulkan 

tersebut bukanlah angka melainkan data yang berupa dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi,dan lain-lain.  

Deskriftif kualitatif yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan 

atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori 

dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan dimana 

penjelasan ini menggunakan metode kualitatif kemudian diperoleh 

kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. 

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis 

karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, 

individu, kelompok, lembaga atau masyrakat. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah Pasar Ahad Km. 07, 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian adalah Pedagang, yang menurut penulis dapat 

memberikan keterangan dan informasi yang berkenan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

b. Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah perekonomian Pedagang Pasar Ahad Km. 

07, Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. 

D. Data dan Sumber Data 

a. Data primer adalah jenis informasi tertentu lainnya seperti presepsi 

dan sikap diperoleh melalui wawancara. Data ini berisi tentang 

informasi mengenai pendapat pengusaha tentang sejauh mana 

perekonomian Pedagang di Pasar Ahad. Dalam penelitian ini data 

primer didapat dari wawancara dengan informan yaitu Pedagang di 

Pasar Ahad Km. 07, Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan 

kata lain merupakan data-data pendukung yang bisa didapat dari pihak 

lain, dimana data-data tersebut sebelumnya sudah ada. Data tambahan 

tersebut berupa dikumen yang terkait dengan penelitian ini. 

b. Sumber Data 

a. Informan yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini 

adalah Pasar Ahad Km. 07, Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. 
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b. Dokumen yaitu data-data yang berhubuhan dengan penelitian yang 

bisa memberikan keterangan dan informasi serta melengkapi data-

data dalam penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Wawancara adalah proses dalam mengumpulakn informasi denagn 

menggunakan metode tanya jawab dan bertatap muka ataupun 

tanpa tatap muka yaitu denagn menggunakan media komunikasi  

antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing yaitu penulis mempelajari dan mneliti kembali data-data 

yang telah terkumpul, sehingga dapat diketahui kelengkapan 

maupun kekurangannya dalam rangka proses penyusunan. 

b. Kategorisasi, yaitu penulis menyusun terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarakan jenis dan permasalahannya, sehingga 

terusun secara sistematis dan mudah difahami. 

c. Deskrifsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

G. Analisis Data 

Analisis data ini dilakukan dengan analisis data deskriptif 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian 
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dianalaisa data dan informasi kemudian dikaitkan dengan teori-teori  

dan konsep-konsep dan kemudian akan diperoleh kesimpulan dari 

permasalahan tersebut. 

H. Tahapan Penelitian  

a. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara langsung secara garis 

besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan 

gambaran secara umum.  

b. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan 

dengaan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang 

telah ditetapkan 

c. Tahapan pengolahan dan analisis data 

Pada tahap ini penulis mengolah dan menganalisis data yang 

telah terkumpul dengan teknik pengolahan data analisis data yang 

telah ditetapkan 

d. Tahapan Penyusun Laporan 

Pada tahap ini Penulis mengolah dan menganalisis data yang 

telah dikumpulkan dengan teknik pengolahan dan analisis, dan 

dikonsultasikan dengan dosen Penasehat dalam perbaikan dan 

kesempurnaanya. 

 


