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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi 

beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan 

sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
1
 

Untuk mengetahui metode penelitian ini di uraikan sebagai berikut: 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif 

yaitu studi yang mendiskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkip 

dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. 

Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap 

berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau 

organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
2
 

3.1.1 Pendekatan normatif hukum Islam, pendekatan ini digunakan bertujuan 

menemukan jawaban dalam bentuk kaidah-kaidah hukum Islam atau 

norma-norma hukum Islam tentang jual beli. 

3.1.2 Pendekatan Sosioligis, yakni pendekatan permasalahan yang bertujuan 

untuk mendapatkan fakta-fakta dalam masyarakat yang mungkin dapat 

dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam 

masyarakat. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penenlitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan 

penelitian adalah berlokasi di Desa Ajjakkang, Kelurahan Mangkoso, dan Desa 

Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dari tanggal 01 September 2020 sampai 

dengan 02 November 2020. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini difokuskan untuk  

Mengetahui Bagaimana Persepsi Pedagang Tentang Pembatalan Jual Beli Bahan 

Bangunan di Kabupaten Barru (Tinjauan Etika Bisnis Islam). 

3.4 Jenis  dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif yakni data yang digunakan berbentuk 

kata-kata, bukan angka. Data Kualitatif dapat diperoleh berbagai macam teknik 

pengumpulan data seperti analisis dokumen, observasi atau wawancara. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen 

tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Yang menjadi data primer dari 

penelitian ini yaitu wawancara langsung kepada Pedagang Bahan 

Bangunan. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam bentuk 



39 

 

 

laporan, skripsi. sumber yang menjadi data sekunder dari penelitian ini 

adalah buku-buku tentang hukum Islam. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi 

Observasi adalah peneliti yang akan melakukan pengumpulan data dengan 

cara mengamati objek tempat, pelaku, dan kegiatan secara langsung. Dengan 

observasi peneliti dapat lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan 

situasi sosial, dengan observasi peneliti dapat menemukan hal yang tidak akan 

terungkap oleh responden dalam wawancara karena ingin ditutupi karena dapat 

merugikan nama lembaga, dan juga peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar 

persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif.
3
 

 Data ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke tempat yang 

akan di teliti. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara merupakan tahapan kedua setelah Observasi dari 

pengumpulan data yang akan diteliti. Wawancara merupakan yang dilakukan 

secara lisan dan berhadap-hadapan dengan narasumber untuk mendapatkan 

informasi yang jelas terkait dengan penelitian yang diteliti, dengan penulis selaku 

pewawancara dengan cara tatap muka. Wawancara juga suatu cara pengumpulan 

data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara umum dan bersifat 

terbuka ke narasumber, dan peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi yang akan di peroleh.
4
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3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan beberapa data yang 

tersedia seperti tulisan dan gambar dan juga menjadi pelengkap yang diambil dari 

wawancara dan observasi.
5
 

3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan maupun 

data lapangan maka selanjutnya menggunakan, mengolah atau menganalisis data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini. Ada tiga metode yang dipakai dalam 

menganalisis data, diantaranya sebagai berikut: 

3.6.1 Metode Deduktif, yaitu suatu metode analisis data yang bertolak dari 

pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus.  

3.6.2 Metode Induktif, yaitu suatu metode analisis data yang bertolak dari 

pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum.  

3.6.3 Metode Komparatif, yaitu suatu analisis dengan cara membandingkan 

beberapa data, fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah 

tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan 

untuk ditarik suatu kesimpulan. 
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