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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari informan, peristiwa, 

atau fenomena yang ada dilapangan (lokasi penelitian) baik melalui hasil 

wawancara maupun melalui observasi.
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Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua 

informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara 

dengan pihak yang mengetahui informasi yang mau diteliti, maupun dengan 

pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.
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B. Lokasi Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Antasari 

Banjarmasin yang berkedudukan di Kalimantan Selatan. Pasar ini merupakan 

tempat jual beli pakaian bekas yang banyak dikenal masyarakat Banjarmasin 

letaknya yang tepat berada ditengah-tengah kota Banjarmasin dan di tepi jalan 

Pangeran Antasari. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah para penjual dan pembeli pakaian bekas. 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik jual beli borongan 

pakaian bekas di pasar Antasari Banjarmasin. 

D. Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data menurut The Liang Gie adalah hal/peristiwa/kenyataan lainnya 

apapun yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna 

penyusunan, pembuatan kesimpulan atau penetapan keputusan.
3
 Data yang 

digali dalam penelitian ini adalah :
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a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data primer 

diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada 

informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi Praktik Jual Beli 

Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam di Pasar 

Antasari Banjarmasin. 

b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak hanya untuk 

keperluan suatu riset tertentu saja. Dalam penelitian ini data sekunder 

yang digunakan seperti buku-buku, jurnal dan dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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2. Sumber Data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
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Sumber data dalam penelitian ini adalah : Informan, yaitu pihak-pihak 

yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti pedagang 

pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin 

E. Teknik Pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang 

dibutuhkan sebagai berikut : 

1. Observasi yaitu salah satu langkah awal yang diambil penulis untuk 

melakukan peninjauan ke lokasi penelitian untuk melihat langsung 

kenyataan yang terjadi di lapangan yakni melakukan peninjauan di 

beberapa toko-toko untuk mengetahui praktik jual beli borongan 

pakaian bekas tinjauan hukum Islam di Pasar Antasari Banjarmasin. 

2. Wawancara yaitu langkah penulis untuk melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada informan atau responden untuk memperoleh data 

yang diperlukan dengan masih berpijak pada catatan mengenai pokok-

pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya 

variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika 

wawancara dilakukan. Wawancara ini dilakukan kepada para pihak 
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yang terlibat dalam jual beli pakaian bekas di Pasar Antasari 

Banjarmasin. 

3. Studi Dokumenter yaitu penulis memperoleh data dari dokumen-

dokumen yang ada di lapangan atau tempat penelitian. 

F. Analisis Data 

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa 

langkah. Langkah awal yakni pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-

data yang sudah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna 

serta data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan 

supaya data yang dibutuhkan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi 

ialah menyusun dan mensistematisasikan informasi yang telah diperoleh kedalam 

pola-pola tertentu guna memudahkan ulasan yang ada kaitannya dengan penelitian 

yang dilakukan.  

Langkah selanjutnya merupakan verifikasi, ialah setelah data yang berasal 

dari jawaban informan ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka 

dilanjutkan pengecekan kembali supaya kebenaran data tersebut diakui. Setelah 

itu tahap berikutnya merupakan analisis, ialah upaya bekerja dengan mempelajari 

dan memilah-milah data menjadi satuan yang bisa dikelola dan menemukan apa 

yang penting dari apa yang dipelajari.
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Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan 

teknik deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam 
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dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk pada ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam hukum islam. 

Riset yang dilakukan oleh penulis adalah memecahkan masalah penelitian 

serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai 

langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir 

dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada 

dalam rumusan masalah. 

G. Tahap Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis serta mencapai tujuan 

yang diinginkan dalam penelitian ini, penulis menempuh tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, 

kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta 

arahan dan persetujuan, selanjutnya diajukan kepihak jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, setelah disetujui diterima dan ditentukan dosen 

pembimbing oleh fakultas, diadakan konsultasi untuk pembuatan 

desain operasional, setelah diterima kemudian diadakan seminar desain 

operasional skripsi pada tanggal 5 November 2020. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini penulis terjun kelapangan dengan melakukan penghimpunan 

data dari para informan pada tanggal 19 Februari 2020, sehingga 

diperoleh data secara jelas berkaitan dengan objek penelitian. 
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3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian yang diperlukan penulis terkumpul, 

kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data untuk 

memperoleh kesimpulan hukumnya maka penulis menganalisis secara 

objektif dengan berpedoman pada landasan teoritis yang telah disusun. 

4. Tahap Konsultasi 

Setelah mengolah data yang terkumpul kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua. 

5. Tahap Penyususnan 

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh data 

berdasarkan sistematika yang ada, untuk kesempurnaanya maka 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, setelah mendapat 

persetujuan dan dianggap sempurna menjadi sebuah karya tulis 

ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk dimunaqasyahkan 

dihadapan tim penguji skripsi pada tanggal 28 Juni 2021. 


