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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

1. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh secara langsung di lapangan untuk 

memperoleh data yang berkenaan dengan hak khiyar dalam jual beli secara online 

shop. 

Pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data hasil 

wawancara dan menganalisis dari data tersebut. Qualitative research is 

descriptive. The data collected are in the form of words or pictures rather than 

numbers. The written results of the research contain quotations from the data to 

illustrate and substantiate the presentation. The data include interview 

transcripts, field notes, photographs, videotapes, personal documents, memos and 

other official records.
1
(penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang 

dikumpulkan berasal dari kata-kata atau gambar, bukan angka. Hasil penelitian 

tertulis berisi kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan mendukung presentasi. 

                                                             
1 Sari Wahyuni, Qualitative Research Method: Theory and Praktice, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2015), hlm. 12. 
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Data termasuk transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, kaset video, dokumen 

pribadi, memo dan catatan resmi lainnya).
2
 

Adapun penelitian ini mengambil lokasi di Kota Banjarmasin yaitu wilayah 

Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur. 

 

2. Subjek dan objek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang menjadi sumber 

informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti 

yaitu 10 penjual dan  11 pembeli online shop . Adapun yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah implementasi hak khiyar dalam jual beli secara online shop. 

 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi: 

1) Identitas informan yang meliputi: nama, umur, pekerjaan, dan alamat. 

2) Pelaksanaan hak khiyār dalam jual beli secara online shop di Kota 

Banjarmasin. 

b. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah informan, pihak yang 

dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Informan yang dimaksud penulis adalah penjual dan 

pembeli yang melakukan jual beli online shop di Kota Banjarmasin. 

                                                             
2 J. Supranto, Metode Riset: Aplikasi dalam Pemasaran, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 

hlm. 61. 
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4. Teknik pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah tanya jawab
3
 yaitu 

meminta pendapat dan penjelasan secara langsung maupun tertulis kepada 

informan dengan mengacu kepada pedoman wawancara. Wawancara disini 

dilakukan secara lisan dan tertulis seperti melalui media pesan singkat yaitu 

BlackBerry Messenger (BBM), Line dan WhatsApp (WA). 

 

5. Teknik pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu penulis mencatat kembali data yang telah terkumpul 

untuk mengetahui apakah semua data sudah lengkap dan dapat 

dipahami. 

2. Deskripsi, yaitu melaporkan data yang telah diedit dalam bentuk 

laporan deskriptif. 

3. Interpretasi, yaitu memberikan analisis terhadap temuan penelitian 

berdasarkan data yang ada 

b. Teknik Analisis Data 

 Analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis data dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, yaitu dengan melakukan 

penelaahan, secara intensif dan mendalam terhadap data yang diperoleh, 

                                                             
3 WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 

hlm. 1365. 
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berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang masalah hak khiyār, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya. 

 

6. Tahapan penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahapan pendahuluan 

Pada tahap ini penulis melakukan kajian 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 disetujui baru diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah diterima dan ditentukan dosen 

pembimbing, kemudian dikonsultasikan untuk mengadakan seminar 

desain operasional, pada hari Rabu tanggal 12 April 2017. 

b. Tahap pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan kajian-

kajian berbagai literatur dan mengkaji berbagai sumber kepustakaan 

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian penulis. 

Riset ini dilakukan dalam kurun waktu satu bulan sesuai dengan surat 

riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN 

Antasari Banjarmasin yaitu dari tanggal 02 Mei sampai dengan 31 Mei 

2017. 
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c. Tahap Pengolahan dan Analisis data 

Dalam 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. 

d. Tahap Penyusunan Laporan 

Secara keseluruhan penulis kemudian (ditahap ini) menyusun isi 

laporan penelitian berdasarkan sistematika penulisan skripsi yang sesuai 

dengan buku pedoman akademik UIN Antasari Banjarmasin. Untuk 

kesempurnaannya, maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

untuk dikoreksi dan diperbaiki seperlunya. 

 

 


