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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris. 

Penulis akan langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data primer 

sebagai sumber utamaa yang diperoleh dengan wawancara secara langsung 

kepada penjual dan pembeli. kemudian penulis akan mempelajari suatu 

penemuan yang terjadi secara alamiah dilapangan, selanjutnya mencatat, 

menganalisis, dan melaporkannya serta menarik kesimpulan dari proses 

tersebut yang nantinya akan dianalisis.66 Hal ini dilakukan sebagai upaya 

untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan praktik jual beli  

sistem all you can eat di restoran Banjarmasin. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis yaitu ditunjukan untuk 

memahami fenomena-fenomena sosial, seperti interaksi jual beli, potensi 

konflik, hubungan antar individu, dll.67 

 
 

                                                 
66 Eri Barlian, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Padang: Sukabina Press, 

2016)hlm. 13-14.
67 J.Creswell, Qualitative inquiry& Research Design: Choosing among five approaches 

(Thousand Oaks: Sage, 2007), hlm.78.
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B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah Ms.Geisha All You Can Eat the best 

Japanese Restaurant yang bertempat di Jalan Ahmad yani KM 5, Restoran 

Pochajjang Korean BBQ Jalan A.Yani Komplek Abri No.Km  4, Pemurus Baru di 

Kota Banjarmasin. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan jual beli makanan di 

Restoran ini sistem paket  all you can eat atau sepuasnya dalam mengambil 

makanan seperti sistem jual beli tanpa takaran, adanya ketidakjelasan dalam objek 

jual beli makanan tersebut. Dan restoran ini rame dengan pengunjung yang 

menyukai makanan khas korean. 

C. Subjek dan Objek Penelitan 

Subjek dalam kegiatan penelitian adalah pemilik atau manager restoran, 

khususnya bagi yang bersangkutan dalam restoran diantaranya para pegawai, 

pemilik dan pengunjung Restoran  All you can eat di Banjarmasin yang 

memberikan informasi. 

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah variabel atau yang menjadi titik tolak 

fokus dari penelitian ini. Yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli tanpa takaran 

dan adanya penetapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can 

eat di Restoran Banjarmasin. Data-data yang diperoleh penulis kemudian 

disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam yang bersumber 

pada al-Qur’an, hadis serta kitab fiqih lainnya. 
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D. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data penelitian ini adalah jenis data primer, Data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, 

maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.68 

1. Data  

Data yang nantinya akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait untuk membahas objek yang diteliti 

dari permasalahan yang terjadi dilapangan.69 Data yang diperoleh 

dengan wawancara langsung dengan narasumber baik dengan pemilik 

(penjual), pekerja restoran dan pembeli dan observasi partisipan yang 

artinya peneliti mengalami dan melihat sendiri pelaksanaan sistem all 

you can eat. 

b. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melainkan melalui perantara.70 Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari 

sumber kedua yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian. Data 

sekunder meliputi buku-buku, majalah surat kabar, internet, jurnal yang 

sudah diteliti, dokumen-dokumen maupun hasil penelitian yang menjadi 

referensi  yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu yang 

berkaitan dengan  jual beli dan sistem all you can eat. 

                                                 
68Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2006),hlm.106.
69Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana 

Prenada Meida Group,2013), hlm.10. 
70Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana 

Prenada Meida Group,2013),hlm.74.
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2. Sumber Data 

Yang terkait dengan sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Informan merupakan orang yang mempunyai informasi yang 

diperlukan oleh peneliti, Informasi yang dipilih oleh penulis 

merupakan orang yang mempunyai informasi mengenai jual beli 

sistem all you can eat di Restoran Banjarmasin. 

b. Dokumen yakni peraturan sistem makan all you can eat yang ada 

direstoran untuk membantu perlengkapan informasi dari suatu 

penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang yang dibutuhkan peneliti menggunakan 

beberapa metode yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar 

peneliti dalam mencari data dibutuhkan.71 Metode pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan 

dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek 

penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, 

panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, 

perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Dengan 

                                                 
71Sugiyono, Metode Penelitian,(Bandung: Alfabeta,2013),hlm.226.
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observasi sehingga penulis dapat menyajikan gambaran realistis 

perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti 

perilaku manusia dan evaluasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan observasi partisipan dimana peneliti datang ke Restoran di 

Banjarmasin menjadi konsumen mengalami dan melihat pelaksanaan 

jual beli dengan sistem All you can eat. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan yang ingin di dapatkan sebagai jawaban dari sebuah 

pertanyaan dalam suatu penelitian.72  

Penelitian ini dilakukan wawancara dengan pemilik restoran, 

karyawan serta beberapa pengunjung atau konsumen yang pernah 

membeli makanan di Restoran Banjarmasin. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang ada 

kaitannya dengan objek peneliti. Dokumentasi dari asal katanya adalah 

dokumen artinya barang-barang tertulis, foto, brosur dan sebagainya.73 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa brosur, foto, menu makanan 

dan media sosial, syarat dan ketentuan mengenai sistem All you can eat. 

                                                 
72Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rineka cipta, 2013),hlm.96. 
73Suharsi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010.hlm.174.
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F. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. 

Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan 

mempermudah dalam pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini 

melakukan beberapa upaya diantaranya adalah : 

1. Pemeriksaan Data (Editing) 

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah 

diserahkan oleh para pengumpul data.74 Tahap pertama dilakukan untuk 

meneliti kembali data-data yang telah diperoleh dari kelengkapannya, 

kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data 

yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupu 

untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi 

kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk 

meningkatkan kualitas data. 

2. Kesimpulan (Concluding)  

Kesimpulan merupakan pernyataan siangkat, jelas dan sistematis 

dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan. Sebagai tahapan akhir 

dari pengelolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud 

dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang 

diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca 

atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakng masalah.75 

 

                                                 
74Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Qualitative Research for Education An 

Introduction to Theory and Methods (Boston: Ally and Bacon Inc, 1997), hlm. 5.  
75Jhon W.Creswell, Research Design: Pedekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, 

cet.Ke-V,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), hlm.276.
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G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan 

cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode 

penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian 

penelitian.76 Kajian penelitian ini membahas tentang jual beli makanan sistem 

all you can eat yang dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif 

berdasarkan teori Hukum Islam. Dimana melalui penurunan dan penafsiran data 

yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan 

cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian 

diolah untuk mendapatkan data yang bersifat khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76Sunggono Bambang, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2015),hlm.85. 


