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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Jenis penelitian yang dilakukan adalah  penelitian hukum deskriptif, yakni  

jenis penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan 

sebagaimana adanya untuk menyingkap fakta yang ada.
48

 Penelitian ini berupaya 

untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan bagaimana praktik 

pemanfaatan kain perca oleh Penjahit di Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama pandemi ini untuk meningkatkan taraf 

ekonomi dan  apa saja akad yang digunakan oleh Penjahit  terhadap  pemanfaatan 

kain perca berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah secara langsung dari sumbernya. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif, yakni pendekatan secara langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan semua informasi dan fakta yang ada dengan metode wawancara 

dengan para informan yang mengetahui informasi yang akan diteliti. Peneliti 

bertindak sebagai pengamat, mengamati fenomena yang ada, mencatatnya dalam 

buku observasi yang mana menitikberatkan pada observasi alamiah.
49
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yakni di Pasar Los Batu terletak di Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan Kandangan merupakan 

salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kandangan terdiri dari 18 desa. 

Ibukota Kecamatan Kandangan berada di Desa Kandangan. Adapun alasan 

pemilihan lokasi ditempat ini adalah karena penulis ingin meneliti bagaimana 

praktik pemanfaatan kain perca oleh Penjahit di Pasar Los Batu Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama pandemi ini untuk 

meningkatkan taraf ekonomi dan  apa saja akad yang digunakan oleh Penjahit  

terhadap pemanfaatan kain perca berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.. 

Kecamatan Kandangan merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam sehingga dapat memudahkan penulis melakukan penelitian. 

Selain itu, di lokasi ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai bagaimana 

praktik pemanfaatan kain perca oleh Penjahit dengan Pelanggan yang minta 

dijahitkan baju di Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan selama pandemi ini dan  apa saja akad yang digunakan oleh Penjahit dan 

Pembeli kain perca terhadap  pemanfaatan kain perca berdasarkan Hukum 

Ekonomi Syariah sehingga menarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah para penjahit dan pembeli kain perca. Adapun 

yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik pemanfaatan kain perca dan akad 
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yang digunakan dalam praktik pemanfaatan kain perca di pasar Los Batu 

Kecamatan Kandangan. 

D. Data dan Sumber Data 

Data menurut Liang Gie adalah kumpulan fakta atau kejadian, yang 

berupa kenyataan atau apapun yang mengandung majna suatu pengetahuan yang 

dijadikan sebagai bahan menyusun informasi, keterangan, membuat kesimpulan, 

atau mengambil keputusan dalam suatu kejadian.
50

 

1. Gambaran mengenai bagaimana praktik pemanfaatan kain perca oleh Penjahit 

di Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

selama pandemi ini dalam  meningkatkan taraf ekonomi. 

2. Apa saja akad yang digunakan oleh Penjahit dan Pembeli terhadap 

pemanfaatan kain perca berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 

Adapun sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:  

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek (sumber 

pertama) yang diteliti.
51

 Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 

Informan, disebut juga sebagai subjek  penelitian yaitu pihak-pihak yang 

dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi secara 

langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan 

dalam penelitian ini yaitu penjahit-penjahit yang terdapat di Pasar Los Batu 
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Kandangan dan masyarakat Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

yang melakukan pemesanan maupun pembelian kepada penjahit yang ada di 

Pasar Los Batu Kandangan. 

2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang sudah dalam bentuk jadi, 

seperti data dalam dokumen dan publikasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi 

dan buku-buku literatur serta jurnal mengenai ketentuan tentang jual beli dan 

hibah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut:  

1. Observasi,  yaitu sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh 

peneliti sendiri, bukan oleh asisten peneliti atau orang lain dengan cara 

melakukan pengamatan secara mendetail.
52

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pengamatan secara langsung dengan cara yang formal yaitu 

datang kepada mereka yang terkait dengan penelitian ini. 

2. Wawancara, yaitu menanyakan serentetan pertanyaan kepada informan. 

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang 

akan menjadi obyek penelitian begitu juga kepada orang-orang yang 

bersangkutan.  
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3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, buku, dokumen, dan lain sebagainya.
53

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Pengecekan kembali, yakni memeriksa kembali data-data yang sudah 

diperoleh dalam segi kelengkapan dan kejelasan makna sehingga lebih 

akurat. 

b. Klasifikasi, yakni menyusun dan membuat informasi yang diperoleh 

secara terstruktur dan sistematis dengan pola-pola tertentu sehingga 

memudahkan ulasan yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Verifikasi, yakni setelah data yang terkumpul sudah tersusun secara 

sistematis maka dilakukan verifikasi atau pengecekan kembali agar 

data tersebut diakui kebenarannya.  

d. Analisis data, yakni usaha untuk mempelajari dan memilah-milah data 

menjadi satuan yang bisa dikelola dan menemukan apa yang penting 

dari apa yang dipelajari.
54
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2. Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara 

penelaahan secara mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian 

dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum 

Islam.  

Adapun riset yang dilakukan oleh penulis adalah memecahkan masalah 

penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Sebagai langkah penutup adalah dengan penarikan kesimpulan 

yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian, sehingga dari 

kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. 

G. Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian ini agar tersusun secara sistematis dan mencapai tujuan penelitian ini 

maka tahapan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan  

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkkan gambaran umum, 

kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat akademik untuk 

meminta arahan dan persetujuan, selanjutnya diajukan kepada pihak 

jurusan Hukum Ekonomi Syariah, setelah diterima dan disetujui kemudian 

ditentukan dosen pembimbing oleh fakultas, diadakan konsultasi waktu 
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penetapan seminar dan setelah itu diadakan seminar desain operasional 

skripsi pada Selasa, 23 November 2021. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis langsung observasi langsung kelapangan dengan 

melakukan penghimpunan data dari para informan pada tanggal 16 Maret 

2022, sehingga diperoleh data secara jelas yang berkaitan dengan objek 

penelitian 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data hasil penelitian yang diperlukan sudah terkumpul, 

maka penulis kemudian mengolah data-data sesuai dengan teknik 

pengolahan data untuk memperoleh kesimpulan hukumnya. Penulis 

menganalisis secara objektif dengan berpedoman pada landasan teoritis 

yang telah disusun. 

4. Tahap Konsultasi 

Pada tahap konsultasi ini setelah mengolah data penulis melakukan 

konsultasi dengan dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing 

kedua. 

5. Tahap Penyusunan 

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh data berdasarkan 

sistematika yang ada dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

pertama dan kedua. Setelah mendapat persetujuan dan dianggap telah 

selesai menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap 
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untuk dimunaqasyahkan dihadapan tim penguji skripsi pada tanggal 7 Juli 

2022. 

 

 

 

 

 

 




