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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun 

langsung ke lapangan untuk memperoleh data maupun informasinya bersumber 

dari lapangan yang digali secara intensif. Data yang dimaksud di sini adalah data 

yang berkaitan dengan praktik khiyar pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan 

supplier. Sifat dari penelitian ini adalah studi kasus terhadap praktik khiyar pada 

RM. Bebek Goreng Kalijo dengan supplier. Lokasi penelitian penulis fokuskan di 

RM. Bebek Goreng Kalijo KM 3,5 Banjarmasin. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah pihak rumah makan, supplier, karyawan dan 

pemilik brand RM. Bebek Goreng Kalijo. Objek penelitian ini adalah sasaran dan 

tujuan utama penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik 

khiyar pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan supplier menurut perspektif 

hukum ekonomi syariah. 
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C. Data dan Sumber Data 

 Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

1. Praktik khiyar pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan supplier 

menurut perspektif hukum ekonomi syariah. 

2. Akibat dari praktik khiyar pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan 

supplier. 

 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan, 

yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam kasus yang diteliti yaitu pihak 

rumah makan, supplier, karyawan dan pemilik brand RM. Bebek Goreng Kalijo. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: 

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan langsung ke lokasi 

penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang bersinergi 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Wawancara, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan 

para informan mengenai masalah yang diteliti dengan mengacu kepada 

pedoman wawancara yang telah disiapkan. 

3. Dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap data-

data berupa catatan atau dokumen-dokumen terkait. 
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E. Teknik Pengolahan dan Analis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh dilapangan diolah dengan beberapa tahap: 

a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali data yang 

terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, 

sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan. 

b. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematis 

c. Interpretasi, yaitu penulis memberikan penafsiran atau pemahaman 

terhadap data yang telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh 

kandungan makna yang disajikan. 

2. Analisis data 

Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data ini adalah secara 

kualitatif, dengan cara menyusun hasil penelitian sesuai permasalahan 

kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam. 
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F. Tahapan Penelitian 

 Untuk menyusun penelitian ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang siap di munaqasyahkan, ditempuhlah tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, 

kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta 

persetujuan, selanjutnya diajukan kepada Ketua Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah. Setelah disetujui lalu diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. 

Setelah disidang dan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta 

dengan dosen pembimbing pada tanggal 23 November 2016, maka penulis 

berkonsultasi kembali untuk mengadakan penyempurnaan terhadap proposal 

penelitian tersebut dan kemudian diseminarkan pada tanggal 7 Desember 

2016. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis lebih dahulu mengurus surat riset, kemudian 

melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara secara 

langsung kepada informan sehingga diperoleh data yang jelas berkaitan 

dengan objek penelitian penulis perlukan sebagai bahan pembuatan skripsi. 

Dalam hal ini penulis melakukan riset selama 2 (dua) bulan dari tanggal 13 

Februari s/d 13 April 2017. 
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3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini, setelah data-data yang diperlukan terkumpul, dirasakan 

lengkap dan dikelola secara intensif menggunakan teknik editing (seleksi 

data), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hukum 

Islam dengan berpedoman pada landasan teoritis, sehingga memperoleh  data 

yang akurat dan semuanya akan disusun secara sistematis pada bab IV dan 

diperoleh kesimpulan hukumnya. 

4. Tahap Penyusunan 

Pada tahap akhir setelah penulis melakukan penyusunan seluruh hasil 

penelitian secara sistematis berdasarkan sistematika penulisan. Untuk 

kesempurnaanya, maka penulis berkonsultasi dengan dosen pembimbing I 

dan pembimbing II. Setelah mendapat persetujuan dan dianggap sempurna 

sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi siap untuk 

dimunasyahkan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari 

Banjamasin. 


