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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi merujuk pada pedoman 

penulisan, karya ilmiah (Makalah dan Skripsi), yang diterbitkan oleh IAIN pare-pare, 

tanpa mengabaikan buku-buku metode penelitian lainnya. Metode penelitian dalam 

buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi, dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data.1 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana mestinya mengenaiSistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan 

Kabupaten Enrekang. 

3.2 Lokasi Penelitian  

3.2.1 Gambaran Umum 

Kampung Dante Malua terletak dalam wilayah Administrasi Desa Ledan 

Kecematan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang memiliki luas 12 km persegi  dengan 

batas wilayah diantaranya, disebelah Utara berbatasan dengan dusun Dawek, disebelah 

selatan berbatasan dengan desa Eran Batu, disebelah Timur berbatasan dengan Hutan 

Lindung, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Kadingeh. Jarak tempuh dari Ibu 

kota Kabupaten Enrekang ke Kecematan Buntu Batu + 43 km, dari 

 

1Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi 

(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34. 
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Ibu kota Kecematan Buntu Batu ke Desa Ledan + 11 km, dari desa Ledan ke dusun 

Daante Malua + 1 km.  

Kampung Dante Malua mempunyai wilayah daerah yang sebagian besar  

berbukit, selebihnya daerah yang datar. Dalam wilayah kampung KB memiliki 

kelembagaan diantaranya Sub-PPKB, Poktan dan kelompok KB. Adapun mata 

pencahrian penduduk kampung Dante Malua sebagai petani dan peternak, khususnya 

dalam bidang petani kopi, dan palawija serta peternak sapi, kambing, dan unggas. 

Pada dasarnya penduduk kampung Dante Malua menganut Agama Islam, pada 

sektor pendidikan kampung Dante Malua memiliki sarana berupa: PAUD, SDN. 

Sedangkan pada sektorkesehatan kampung Dante Malua memiliki sarana berupa 

Posyandu. 

3.2.2 Gambaran Lokasi 

Kampung Dante Malua yang merupakan bagian wilayah dari Desa Ledn dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Jumlah penduduk sebanyak 1885 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 980 jiwa, dan juamlah penduduk perempuan sebanyak 875 jiwa, dengan 

jumlah KK sebanyak 455, RT sebanyak 455, dengan PUS sebanyak 264. 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ledan Kabupaten Enrekang, Mengenai 

sistem jual beli tomat yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Adapun waktu yang 

dibutuhkan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yaitu ± 2 bulan. Pendekatan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu 

pendekatan yang melihat fenomena yang ada dilapangan apakah yang dilakukan sesuai 

atau belum dengan hukum Islam. Data yang ada akan di analisis dengan menggunakan 

analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis masalah yang 
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berhubungan dengan ilmu sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan pada 

umumnya. 

3.3 Fokus penelitian 

Adapun fokus penelitian dalam proposal ini yaitu untuk mengkaji sistem jual 

beli tomat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ledan Kabupaten Enrekang, mulai 

dari sistem jual beli yang diterapkan oleh masyarakat setempat, dan isi di sesuaikan 

dengan sistem talaqqi rukban kemudian dianalisis dengan hukum ekonomi syariah. 

3.4 Jenis dan sumber data yang digunakan 

Jenis data yang diguanakan adalah jenis data kualitatif yaitu mengumpulkan 

sendiri data melalui dokumentasi, observasi, atau wawancara dengan para partisipan.2 

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

data sekunder. 

3.4.1 Data primer  

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk 

dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.3 Yang menjadi data primer dari 

penelitian ini yaitu wawancara langsung masyarakat petani dan pembeli yang 

menerapkan praktek jual beli tomatdi Desa Ledan Kabupaten Enrekang. 

 

 

 

 
 2Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi (Makassar: Sekolah 

Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 25. 

 3Bagja Waluya, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (Bandung: PT Setia 

Purna Inves, 2007), h. 79. 
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3.4.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data  yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi.4 

Sumber yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, serta 

jurnal yang berkaitan dengan talaqqi rukban yang dianalisis dengan Hukum Ekonomi 

Syariah. 

3.5 Teknik Pengumpulan data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu: 

3.5.1 Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati ruang (tempat), pelaku, kegiatan, 

objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Tujuan dilakukan observasi adalah untuk 

menyajikan gambaran realistic ini digunakan untuk membantu mengerti perilaku 

manusia dan untuk evaluasi. Evaluasi yang dimaksud disini adalah melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu untuk melakukan umpan baik terhadap pengukuran 

tersebut. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk yang dikhususkan dari komunikasi lisan 

dengan bertatap muka antara orang-orang dalam sebuah hubungan interpersonal yang 

dimasuki untuk sebuah tujuan tertentu yang diasosiasikan dengan pokok bahasan 

tertentu.5 Dalam hal ini penyusun mewawancarai langsung petani dan pembeli yang 

melakukan praktek jual beli tomt di Desa Ledan Kabupaten Enrekang. 

 
4Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.107. 

 5Pebri Endra Budi Setyawan, Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan 

Holistik Komprehensif), (Malang: Zifatama Jawara, 2019), h. 85 
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 Dalam hal ini penyusun menerapkan wawancara dalam bentuk wawancara 

terpimpin dilakukan dengan menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya 

3.5.3 Dokumentasi 

Penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi, cara ini 

diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, 

dan dokumen yang ada.6 

3.6 Teknik pengelolaan Data dan Analisis Data 

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, dianalisis dengan 

teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu7menjelaskan, menguraikan, 

dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 

 Dengan demikian, hasil penelitianya tidak dapat didageneralis tetapi 

sebaliknya, yakni menfuji teori yang ada bagi suatu situasi konkrit tertentu.

 
6Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum(Jakarta: Ghalia Indonesia,1993), 

h.72. 

7Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum(Jakarta: Granit, 2010), h.93. 
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