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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian   

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian 

lapangan), merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh data secara langsung dari pemberi data (Purhantara, 2010, 

hal.21). Dalam penelitian ini dilakukan kunjungan langsung ke Pesta 

Pantai Pagatan yang berada di kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir 

Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, untuk meneliti 

data berkenaan dengan prospek usaha pedagang di Pesta Pantai 

Pagatan di Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya 

pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi 

pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Wawancara 

adalah metode pengambilan data dengan dengan cara menanyakan 
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sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden 

(Saebani,2009, hal.131). 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Pagatan, Kecamatan 

Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. 

Penelitian dilakukan di tempat tersebut berdasarkan pertimbangan dan 

asistensi yang dimiliki oleh peneliti yang ingin mengangkat tema 

mengenai kebudayaan lokal dari daerah tempat asal sehingga dapat 

memberikan serta mengenalkan kepada khalayak ramai. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian Menurut S. Nasution adalah sumber 

dimana data diperoleh secara jelas dan faktual (Nasution,1996, 

hlm.66). Subjek dalam penelitian ini adalah 20 orang pedagang di 

Pagatan Kecematan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan 

menjadi narasumber dalam penelitian ini dipilih dengan melihat 

kondisi dilapangan baik secara tingkat penghasilan, lamanya 

menggeluti bidang usaha yang bersangkutan serta ketersediaan dalam 

memberikan konstribusi kepada peneliti selama melakukan kegiatan 

penelitian. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian 

(Partanton, 1994). Yang menjadi objek penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Prospek usaha pedagang di pesta pantai Pagatan menurut 

ekonomi Islam. 

b. Tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha pedagang di pesta 

pantai Pagatan. 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan melalui dua cara yaitu pengumpulan data pra 

penelitian dan saat masa penelitian resmi berlangsung. Pra penelitian 

dilakukan pada tanggal 18-24 Mei 2022 kemudian penelitian kedua atau 

lanjutan dilakukan pada tanggal 12 September hingga 11 Oktober 2022. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis data yang telah dijelaskan sebelumnya, data yang 

disajikan dalam penelitian ini menggunakan data wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas 

tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan 

pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung 
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diperoleh dari wawancara (Koentjaraningrat, 1994, hlm.130). Hasil 

wawancara tersebut berupa jawaban dari responden berupa informasi 

terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan 

penelitian ini. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif 

sejumlah besar fakta data dan data tersimpan dalam bahan yag 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan 

harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan 

sebagainya (Sujarweni, 2015, hal.32).  Dalam penelitian dokumentasi 

ini yang dimaksud adalah data-data yang menghasilkan catatan-catatan 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh 

data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data merupakan tahap yang sangat penting dalam 

penelitian, karena data yang telah dikumpulkan dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan permasalahan penelitian. Data yang telah 

dikumpulkan itu perlu dipecah-pecah dan dimasukkan dalam kelompok, 

dikategorikan sesuai pembagian, dilakukan manipulasi sedemikian rupa 

hingga data tersebut memiliki makna yang dapat digunakan untuk 

menjawab masalah penelitian.  
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Teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan 

berikut: 

1. Editing (Pemeriksaan Data) 

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, 

terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan 

makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil 

wawancara responden. 

 

2. Classifying (Klasifikasi) 

Classifying adalah proses pengelompokkan semua data 

yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, 

pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. 

Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara 

mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.  

 

3. Verifying (Verifikasi) 

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi 

yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui 

dan digunakan dalam penelitian. 
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4. Concluding (Kesimpulan) 

Concluding adalah langkah terakhir dalam proses 

pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi 

sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. 

F. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis di tempuh tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian 

pendahuluan yaitu mengamati dan mempelajari objek yang akan 

diteliti dan yang akan dituangkan dalam bentuk proposal atau 

desain proposal untuk langsung memasukkan kebagian biro 

skripsi di fakltas yang jika disetujui akan diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis langsung kelapangan 

mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagaimana yan telah ditentukan. 

 

3. Tahapan Pengolahan 

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, 

maka langkah selanjutnya mengolah datatersebut menggunakan 

teknik editing, klasifikasi. 
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4. Tahapan Analisis Data 

Setelah data diolah langkah selanjutnya yaitu analisi 

data, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

dokumentasi dibahas secara mendalam sehingga tergambar 

antara hubungan yang satu dengan yang lainnya. 

5. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan) 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang 

telah diperoleh sesuai dengan sistematiak penulisannya. Untuk 

kesempurnaan, maka dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing, maka hasil penelitian ini akan diperbaiki. 

Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi.


