
BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Landasan teori dimanfaatkan 

sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan (Burhan, 

2009). 

Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian penjajahan terbuka berakhir 

dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara 

mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan 

menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang 

dibahas dan untuk menentukan arah penelitian. Kualitas dari hasil temuan 

penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman 

dan kesepakatan  interview atau responden. 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1) Waktu 

Penelitian dilaksanakan setelah dilaksanakannya ujian proposal dan 

dilakukan dalam 2 bulan lamanya terhitung sejak bulan Februari hingga 

bulan Maret 2020. 

2) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Rakyat Baruga Kota Kendari. 

Lokasi tersebut dipiih menjadi tempat penelitian karena pasar Rakyat
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Baruga merupakan sentral bagi masuknya sayur-mayur dari berbagai daerah 

di kota Kendari, sehingga dipasar tersebut menjadi tempat bagi pedagang 

sayur keliling untuk membeli sayur dan menjualnya kembali. Pedagang sayur 

keliling yang ada di Pasar Rakyat baruga mayoritas dilakukan oleh 

perempuan, di lokasi tersebut banyak perempuan-perempuan tangguh untuk 

mencari rezeki guna membantu perekonomian keluarga. 

1.3 Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah keterangan tentang suatu objek penelitian. Devinisi data 

sebenarnya mempunyai kemiripan dengan definisi informasi lebih 

ditonjolkan dari segi services, sedangkan data lebih ditonjolkan dalam bentuk 

materi  (Burhan, 2013). 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. 

Kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang 

diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti 

harus mampu memahami sumber data dimana harus digunakan semestinya. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan secara 

langsung. Menurut Webster’s New Collegiate Dictonarry yang dimaksud 

dengan informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan 

mengulang-ngulang kata frasa, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya 

sebagai model imitasi dari sumber informasi. Data primer dalam penelitian 
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ini adalah data yang diperoleh dari lapangan yang  berkaitan dengan para 

perempuan pedagang sayur keliling yang ada di pasar rakyat Baruga Kota 

Kendari. 

b. Data Skunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dari 

berbagai referensi yang terkait dengan kajian etos kerja perempuan dalam 

prespektif ekonomi Islam. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas buku-

buku, artikel, siklopedia dan bahan acuan lainnya. 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu, observasi 

adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui 

hasil panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Dalam 

penelitian ini observasi dilakukan di pasar baruga dengan cara mengobservasi 

perempuan pedagang sayur  keliling. 

2. Wawancara  

Metode wawancara atau juga biasa disebut dengan metode interview 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. 

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan perempuan pedagang 

sayur keliling yang mempunyai etos kerja dalam membantu meningkatkan 

perekonomian keluarga. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada 
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para perempuan pedagang sayur keliling yang ada dipasar baruga kota Kendari. 

Jumlah keseluruhan perempuan pedagang sayur kliling yang ada di Pasar 

Rakyat Baruga kurang lebih sebanyak 50 orang. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 

tertulis. Dalam melakasanakan metode dokumentasi, peneliti yang menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, catatan harian dengan memakai 

kamera untuk memotret dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan 

wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan 

dokumentasi. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan bagian 

yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Sugiono 

2009, dalam Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsusng secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis 

data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification 

adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a) Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan terinci. Seperti yang telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 
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memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas. 

b) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami. 

c) Conclision Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang akurat yang akan mendukung pengumpulan 

data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kasual, interaktif hipotesis atau teori. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Metode pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

metode trianggulasi. Metode trianggulasi adalah metode yang dilakukan dengan 
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membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatau informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda (Paton, 2008). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahaan data 

melalui trianggulasi yakni: trianggulasi sumber, trianggulasi teknik dan 

trianggulasi waktu.  

a) Trianggulasi Sumber 

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari 

data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti 

perlu mengeksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber 

b) Trianggulasi Teknik 

Trianggulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik 

pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji 

kredibilitas data dengan trianggulasi teknik yaitu mengecek data dengan 

sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. 

c) Trianggulasi Waktu 

Peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalam dan 

ketepatan/kebenaran suatu data dengan melakukan trianggulasi waktu. 

Menguji kredibilitas data dengan trianggulasi waktu dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data pada waktu yang berbeda (Jam’an,2014) 

 

 

 


