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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Sifat, Jenis, dan Lokasi Penelitian 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti akan 

memfokuskan penelitian pada: 

1. Sifat, Jenis, dan Lokasi Penelitian 

a. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu yang 

bersifat studi kasus penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada. Penelitian yang bertujuan untuk menilai dan 

menggambarkan keadaan dan fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah 

praktik pelaksaan akad hutang piutang uang dibayar dengan jasa pada 

masyarakat Desa Aluh-Aluh Kecil Muara. 

b. Jenis  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh secara langsung 

dilapangan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan praktik hutang 

piutang uang dikembalikan dengan jasa di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara 

Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 

c. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ialah penulis lebih fokus di Desa Aluh-Aluh Kecil 

Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah narasumber atau informan yaitu orang yang bisa 

memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian kita. 

Subjek penelitian ini adalah pemberi hutang yang berjumlah 5 (lima) orang dan 

orang yang berhutang yang berjumlah 6 (enam) orang yang ada di Desa Aluh-

Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang pernah 

melakukan transaksi hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen padi 

yang berjumlah semuanya 11 (sebelas) orang. 

2. Objek Penelitian  

Objek peneletian adalah sasaran tujuan utama penelitian. Objek penelitian 

ini adalah gambaran praktik akad hutang piutang uang yang dibayar  dengan jasa 

yang dilakukan oleh pemberi hutang dan orang yang berhutang dan alasan yang 

melatarbelakangi praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa di Desa 

Aluh-Aluh Kecil Muara. 

 

C. Data Dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah keterangan yang dapat memberikan tentang gambaran suatu 

permasalahan. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari: 

a. Identitas informan yang meliputi: (nama, alamat, usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, dan pendidikan). 
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b. Gambaran praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa di Desa 

Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, yaitu 

meliputi data tentang gambaran terjadinya, waktu terjadinya hutang-

piutang, baik barang atau uang, cara pembayarannya, dan bentuk serta isi 

perjanjian hutang-piutang tersebut. 

c. Alasan yang melatar belakangi praktik akad hutang piutang uang dibayar 

dengan jasa. 

2. Sumber Data 

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan, yaitu pihak yang 

dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti, yakni para pihak baik orang yang menghutangkan dan yang 

berhutang sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan kriteria pernah melakukan praktik 

akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam 

mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada 

subjek atau objek penelitian, maka penulis mengunakan teknik wawancara. 

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data, pencarian informasi 

dengan bertanya langsung kepada informan.
1
 Secara umum metode wawancara 

ialah alat pengumpul informasi dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara 

                                                           
1
Masri Singarimbun, Metode Penelitian, ( Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 193. 
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langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan, dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula,
2
 

dengan ciri kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan, yaitu data tentang praktik akad hutang-

piutang uang dibayar dengan jasa di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data tergali dan terkumpul, maka selanjutnya adalah mengolah data 

yang terkumpul tersebut kedalam pengolahan data. Kemudian dalam pengolahan 

data ini ada beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 

a. Pengeditan, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua 

data yang terkumpul, kemudian dikoreksi untuk mengetahui data tersebut 

telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

b. Deskripsi, yaitu data yang telah dikategorikan selanjutnya penulis uraian 

secara lengkap dengan rankaian pejelasannya. 

c. Matrikasi, yaitu menyajikan data dalam bentuk matriks untuk 

memperjelas dan menyederhanakan data. 

2. Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh dan diolah akan dianalisis, analisis  yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan 

                                                           
2
Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), hlm. 80. 
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mengacu kepada ketentuan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Penyusunan konsep sebagai hasil penelitian secara teliti, kemudian 

dianalisis dan dirumuskan hingga menjadi sebuah konsep dalam sebuah 

laporan penelitian. 

b. Pembahasan terhadap hasil penelitian dengan berpedoman kepada teoritis 

berdasarkan hukum islam. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis 

menempuh beberapa tahapan, yaitu: 

1. Tahapan Pendahuluan  

Pada tahap ini melakukan pengenalan  awal terhadap subjek dan objek 

penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam desain proposal, kemudian 

melakukan konsultasi dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan, 

selanjutnya diajukan kepada pihak Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, setelah di 

setujui baru diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah diterima dan 

ditentukan dosen pembimbing I dan II oleh Fakultas, dengan pembimbing I: Dr. 

Hj. Nurwahidah, M. HI. dan pembimbing II: Ansharullah, S. Ag. M. Fil.I 

kemudian diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional, setelah 

selesai kemudian diadakan seminar proposal pada hari kamis 22 Desember 2016. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 
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Pada tahap ini penulis secara langsung terjun kelapangan untuk mengadakan 

penelitian, menemui informan dan melakukan wawancara dalam rangka 

pengumpulan data mengenai praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan 

jasa di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten dengan 

masa penelitian selama 1 bulan yakni dari tanggal 9 Maret sampai dengan 9 April 

2017. 

3. Tahapan Pengolahan dan  Analisis Data 

Tahapan ini penulis mengolah dan memproses data sesuai teknik yang telah 

ditentukan. Kemudian mengelompokkan data yang sudah terkumpul pada 

bahasan-bahasan tertentu. Setelah selesai mempelajari, mengoreksi serta 

mengelompokkannya, kemudian peneliti menganalisis mengenai permasalahan. 

Setelah itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka 

penyempurnaan dan perbaikan mengenai pengolahan dan analisis data tersebut. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan Akhir 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian berdasarkan sistematika 

penulisan yang telah ada untuk menjadi sebuah Karya Tulis Ilmiah dengan 

berkonsultasi kepada pembimbing I dan pembimbing II untuk dikoreksi dan 

diperbaiki,  setelah tersusun menjadi sebuah karya tulis  ilmiah dalam bentuk 

skripsi dan siap untuk diujikan, dipertanggungjawabkan, dipertahankan, dan 

selanjutnya dimunaqasahkan didepan Tim Penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi  

Islam UIN Antasari Banjarmasin. 
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