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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penulis akan langsung ke 

lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer sebagai sumber utama yang 

diperoleh dengan wawancara secara langsung kepada penyelenggara dan peserta 

undian berhadiah. Kemudian penulis akan mempelajari suatu penemuan yang 

terjadi secara alamiah di lapangan, selanjutnya mencatat, menganalisis, dan 

melaporkannya serta menarik kesimpulan dari proses tersebut yang nantinya akan 

dianalisis.74 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologis yaitu ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut 

atau perspektif partisipan.75
 Partisipan adalah orang-orang yang diajak 

berwawancara yaitu penyelenggara dan peserta, diminta memberikan data maupun 

informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu praktik jual beli buah 

kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat. 

 

 

                                                 
74 Eri Barlian, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Padang: Sukabina Press, 2016) 

hlm. 13-14. 

 
75 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015) hlm. 11-12 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Sampit, khususnya DPD KNPI 

Kotim yang mengadakan undian berhadiah melalui kegiatan jalan sehat di Kota 

Sampit. Kota Sampit terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, provinsi 

Kalimantan Tengah. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis ingin 

meneliti bagaimana proses penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan 

sehat dan apakah prosesnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Selain itu lokasi ini 

belum pernah dilakukan penelitian mengenai undian berhadiah sehingga menarik 

untuk diangkat sebagai judul penelitian. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah satu orang panitia pelaksana kegiatan jalan 

sehat selaku pihak penyelenggara dan beberapa masyarakat selaku peserta yang 

mengikuti kegiatan jalan sehat tersebut. Adapun yang menjadi objek penelitian ini 

adalah proses penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat. 

D. Data dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam 

bentuk angka.76 Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu 

gambaran umum obyek penelitian.  

                                                 
76 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 

hlm.2. 
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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 langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertama.77 Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah informan yaitu penyelenggara undian berhadiah. Selain itu Penulis juga 

melakukan pengamatan pada pemenang yang menjadi peserta undian 

berhadiah tersebut. 

2. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan 

yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan 

penelitian atau bukan penemu teori. Contoh sumber sekunder seperti buku 

bacaan, buku teks, dan ensiklopedia.78 Dalam penelitian ini, dokumentasi dan 

buku-buku literatur merupakan sumber data sekunder. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai 

berikut:  

1. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap 

gejala-gejala baik berisifat fisikal maupun mental.79 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan pengamatan secara langsung dengan cara yang formal 

yaitu datang kepada mereka yang terkait dengan penelitian ini.  

                                                 
77 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.93. 

 
78 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.41. 

 
79 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.22. 
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2. Wawancara (interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.80 Dalam hal ini, peneliti 

melakukan wawancara dengan pihak yang akan menjadi obyek penelitian. 

3. Dokumentasi yaitu perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain lain.81 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis, biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan 

dokumen resmi. Dokumen sudah lam digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.82  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi 

dianalisa melalui tiga tahapan yaitu: 

a. Editing: Kegiatan meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah 

dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil 

rekaman itu cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut 

                                                 
80 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2005), hlm.135. 

 
81 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm.146. 

 
82 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), hlm.152. 
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atau rekaman tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat 

dipakai untuk proses lebih lanjut.83 

b. Organizing: Menyusun data dan sekaligus mensistematiskan dari data-

data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.84 

c. Penemuan hasil research yaitu melakukan analisis lanjutan untuk 

memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran 

yang ditemukan dilapangan.85 

2. Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul, maka tahapan selanjutnya yaitu 

pengolahan dan analisis data. Dalam pengolahan dan menganalisis data, 

penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah 

terkumpul, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan 

metode induktif. Pendekatan Induktif berarti kesimpulan muncul dari data 

untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada86 dan merupakan suatu 

pendekatan yang memberi kesempatan kepada peneliti untuk berpikir dari 

hal-hal khusus menuju ke umum. 

 

                                                 
83 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori Dan Aplikasi, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.173. 

 
84 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3IES, 

1982), hlm.192. 

 
85 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm.151. 

 
86 Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 

hlm.4. 
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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 penetapan seminar dan 

setelah itu diadakan seminar desain operasional skripsi pada Kamis, 23 

Desember 2021. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis langsung observasi langsung kelapangan 

dengan melakukan penghimpunan data dari para informan pada tanggal 28 Mei 

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. 
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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 untuk 

disidangkan dihadapan tim penguji sidang munaqasyah skripsi fakultas syariah. 

 




