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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dimana 

peneliti mencari jawaban-jawaban terhadap rumusan permasalahan yang diteliti dengan 

menyesuaikan pada kondisi lingkungan penelitian yang natural. Peneliti akan 

mendeskripsikan keadaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. 

B. Sifat Penelitian 
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Penelitian ini bersifat kualitatif, dimana peneliti ingin mengetahui, mengungkap, 

dan menjawab masalah tentang praktik perdagangan barang antik di pasar Beringharjo 

Yogyakarta, dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan 

data primer yang diperoleh dari pengamatan lapangan. 

C. Pendekatan Penelitian 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang 

menggunakan empirik dan non empirik serta memenuhi persyaratan metodologi disiplin 

ilmu yang bersangkutan. 

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan filosofis dan 

sosiologis. Pendekatan filosofis diperlukan dalam analisa, dan berhubungan dengan teori-

teori kelimuan tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu pula. Dalam 

hubungan ini pendekatan filosofis merupakan pisau yang akan digunakan dalam analisa. 

Pendekatan filosofis ialah semacam paradigma (cara pandang) yang digunakan untuk 

mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran 

Islam yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah, seperti hikmah dalam penerapan 

syariat Islam. Pendekatan sosiologis ialah sebuah pendekatan dimana peneliti menggunakan 

logika-logika dan teori-teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk 

menggambarkan fenomena sosial keagamaan. 

D. Subyek Dan Objek Penelitian 

Adapun subyek penelitian ini adalah para pedagang/pelaku usaha barang antik di 

Pasar Beringharjo Yogyakarta. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah praktik 
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perdagangan barang antik yang meliputi praktik jual beli, praktik penetapan harga, dan 

etika bisnis Islam. 

E. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di jalan Malioboro tepatnya di Pasar Beringharjo 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 2 (dua) bulan. 

F. Jenis Dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

1) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diamati oleh peneliti di pasar 

Beringharjo Yogyakarta. 

b. Sumber Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, yaitu dengan 

pengamatan dan interview terkait dengan praktik perdagangan barang antik di 

pasar Beringharjo Yogyakarta. 

2) Data sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersusun secara sistematis serta 

merupakan hasil penelitian atau rangkuman dari dokumen-dokumen perusahaan 

serta literatur lain seperti jurnal, buku, karya ilmiah, majalah, surat kabar, 

makalah, dan situs web. 

G. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode interview (wawancara) 
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Metode interview (wawancara) dalam penelitian ini merupakan metode untuk 

mengumpulkan data primer karena melalui metode wawancara tersebut, data diperoleh 

dari subjek penelitian melalui serangkaian tanya jawab sesuai dengan pokok 

permasalahan. Metode interview (wawancara) ini mempunyai kedudukan yang utama 

sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian. 

2. Observasi (pengamatan) 

Observasi dalam penelitian ini merupakan metode untuk mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara deskriptif terhadap fenomena yang diteliti. 

Observasi ini berhubungan dengan perdagangan barang antik kemudian melakukan 

pengamatan harga yang ditetapkan dari setiap jenis barang antik di pasar Beringharjo 

Yogyakarta. 

 

H. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data digunakan metode analisis deskriptif, artinya dari data 

yang diperoleh dalam penelitian dilaporkan apa adanya kemudian dianalisis secara 

deskriptif. Langkah-langkahnya sebagai berikut; reduksi data, klasifikasi data, penafsiran 

data, display data, dan terakhir adalah pengambilan kesimpulan.
178

 

Menurut Milles dan Huberman, tahapan analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, penelitian melakukan pengumpulan data dari data kepustakaan. 
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2. Reduksi data, yaitu memiliki hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah 

dikelompokkan sehingga memberikan hasil yang lebih maksimal. 

3. Penyajian data, ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4. Pengambilan keputusan dan verifikasi, sejak semula peneliti berusaha mencari makna 

dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Sehingga dari data 

tersebut peneliti mencoba mengambil keputusan. Verifikasi dapat dilakukan dengan 

keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban 

atas masalah yang diangkat dalam penelitian.
179

 

Dalam penelitian kualitatif, pada tahap analisis setidaknya ada tiga komponen 

pokok yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu: data reduction, data display dan 

conclusion drawing.
180

 Tiga komponen analisis ini berlaku saling menjalin, baik sebelum, 

pada waktu dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis 

yang umumnya disebut model analisis mengalir (flow model analysis). 
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Tiga komponen analisis tersebut dapat juga dilakukan dengan interaksi dengan 

proses pengumpulan data sebagai proses siklus.
181

 Untuk lebih jelasnya model ini dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

                Gambar 1. Interactive model of analysis 

 

 

 

 

 

 

Penelitian tentang konsep atau yang bersifat pemikiran pada dasarnya tidak terlepas 

dari pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis pada hakikatnya terdiri dari analisis 

linguistik dan analisis konsep.
182

 Analisis linguistik adalah untuk mengetahui makna yang 

sesungguhnya, sedangkan analisis konsep adalah untuk menemukan kata kunci yang 

mewakili suatu gagasan. 
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