
 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada pedoman 

tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan IAIN parepare, tanpa 

mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku ini, 

meliputi beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis 

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

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Ichiban Store. 

Diawali dengan studi pustaka dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian 

yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan 

dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.2  Metode penelitian kualitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang sistematis, jelas, terencana dari awal 

sampai akhir penelitian. Penulis memilih metode kualitatif untuk memperoleh 

wawasan tentang hal-hall yang kurang diketahui, karena metode ini dapat 

memberikan rincian fenomena yang kompleks yang sulit diungkapkan dengan metode 

kuantitatif. 

 

 

1Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah (makalah dan skripsi), edisi revisi, h. 30-36. 

2Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 14. 



 
 

 

 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi penelitian dalam penelitian ini difokuskan di Toko Ichiban Store yang 

berada di Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang. 

3.2.2 Waktu, lama waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, kurang lebih 

dua bulan. 

3.3  Fokus Penelitian 

  Penelitian yang akan dilakukan penulis memfokuskan pada Implementasi 

Khiyar terhadap penerapan Sistem Return Jual Beli Pakaian di Toko Ichiban Store. 

3.4 Sumber Data yang digunakan 

3.4.1 Data Primer 

 Sumber data primer biasanya adalah data diperoleh melalui survei lapangan 

dengan menggunakan semua metode pengumpulan data asli3. Data diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam jual beli di 

Toko Ichiban Store. 

3.4.2 Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen (tabel, 

catatan, dan lain-lain), foto dan datalain yang dapat memperkaya data primer.4 

Data sekunder diperoleh dengan membaca literatur, internet media cetak 

terkait penelitian yang dilakukan. Data tersebut dilakukan oleh peneliti sebagai data 

pelengkap dari data primer. Dalam penelitian data sekundernya adalah buku yang 

terkait dengan judul penelitian dan internet.  

 
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2002), h.107 

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 21-22 



 
 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Observasi 

 Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan 

memperhatikan apa yang diperlukan untuk melengkapi data yang ada. Data ini 

diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Ichiban Store dan sekitarnya. Observasi 

dilakukan untuk mendapatkan data aktual mengenai Implementasi Khiyar terhadap 

Sistem Return Jual Beli Pakaian (Studi Kasus di Toko Ichiban Store Kab. Pinrang). 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

komunikasi dengan mengajukan pertanyaan, yaitu melalui kontak pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).5  

Wawancara akan dilakukan dengan pemilik toko (penjual), karyawan dan 

pembeli (pengecer dan reseller) di Ichiban Store. Dalam penelitian ini hanya 

dilakukan satu kategori saja yaitu pakaian. Dalam wawancara, penulis hanya 

mengambil sampel sebanyak 1 penjual dan 1 karyawan dan pembeli (3 pengecer dan 

3 reseller). 

3.5.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku-

buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau 

mencari data-data yang digunakan penulis dari literatur, referensi, dan lain-lain. 

 
5Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), h. 72. 



 
 

 

 

3.5.4 Penelusuran data online 

Penelusuran data online ini merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data melalui fasilitas online seperti jurnal, e-book dan lain 

sebagainya, sehingga peneliti dapat memamfaatkan data dan informasi tersebut. 

3.5.5 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dapat 

berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dalam hal ini berupa 

pengambilan gambar sebagai bukti penelitian di Ichiban Store. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan smartphone untuk melakukan dokumentasi. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yaitu data kualitatif. Analisis kualitatif 

merupakan analisis yang menggunakan uraian atau deskriptif atau juga gambaran 

yang menjelaskan sesuatu dari suatu teori menjadi sebuah paparan, maka analisis 

yang digunakan peneliti yaitu analisis kualitatif.  

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisa 

data. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Setelah data terkumpul maka dalam 

analisa data yang peneliti gunakan adalah analisis induktif. Metode berfikir induktif, 



 
 

 

maksudnya adalah berusaha menarik kesimpuan dari hal-hal yang bersifat khusus 

kepada yang bersifat umum.6  

Berdasarkan pengertian analisis data di atas bahwa hal pertama yang akan 

peneliti lakukan adalah mengumpulkan dan kemudian menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh mengenai implementasi khiyar sistem return jual beli pakaian di  

Ichiban Store baik dari hasil wawancara maupun catatan lapangan sehingga temuan 

dapat di informasikan kepada orang lain dengan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami. Adapun metode berfikir yang peneliti gunakan untuk menganalisis data 

adalah merode berfikir induktif.  

Dengan metode ini peneliti akan menguraikan secara khusus mengenai 

implementasi khiyar sistem return jual beli pakaian di  Ichiban Store dan kemudian 

akan ditarik kesimpulan secara umum apakah realitas lapangan telah sesuai dengan 

teori mengenai penerapan prinsip khiyar yang telah disepakati secara teoritis. 

 

 

 
6Ibrahim , Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,2015), h. 59 


