
41    BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.1 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitiannya adalah parkiran RS. Bahteramas dan penelitian ini akan 

dilaksanakan pada bulan juli sampai bulan agustus atau terkumpulnya  semua data 

yang dibutuhkan. 

C. Sumber Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menargetkan subjek yang menjadi sumber informan, 

yakni: 

1. Pengelola parkir RS. Bahteramas 

2. Tukang parkir RS. Bahteramas 

3. Pihak-pihak lain yang bersangkutan  

 

 

                                                            1 Lexy J,Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, : Remaja Rosdakarya, 2002) h, 9  



42   D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian 

maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1) Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan.2 Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati dan 

melihat keadaan serta kondisi yang terjadi dalam proses parkiran RS. 

Bahteramas serta relevansi hukum Islam yang berlaku dan bertujuan untuk 

mengungkap fokus permasalahan sebagaimana yang ada didalam penelitian 

ini. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.3  Teknik ini dilakukan untuk menanyakan secara langsung 

kondisi dan Keadaan ditempat penelitian dalam proses parkiran di RS. 

Bahteramas serta relevansinya dengan hukum Islam. 

 

 

 

                                                            
2 P, Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997) h. 63. 
3 Lexy J,Maleong, OP.cit, h. 186 



43   3) Dokumentasi 

Kegiatan dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data berupa 

dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini serta mengambil gambar 

dari setiap aspek yang berhubungan dengan penelitian guna dapat membantu 

mencari informasi yang dibutuhkan sehingga dapat diambil kesimpulan 

terhadap hasil penelitian ini. 

E. Teknik Analisa Data  

Model Analisa data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles 

and Hubermen. Miles and Hubermen mengungkapkan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam 

analisis data.4 

1) Reduksi data  

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan 

polanya. 

 

 

 

 

                                                            4 Sugiyono, Metode Penelitian  Kualitatif, Penelitian Kualitatif, R & D (Bandung; 
ALFABET, 2008) cet. IV , h. 246-252 



44   2) Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, tabel, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

3) Verifikasi atau penyimpulan data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

E. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif diterapkan keabsahan data untuk menghindari data 

yang biasa tidak valid sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. 

Karena itu pemeriksaan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi 

dengan menggunakan sumber data yakni proses mengadakan pengecekan 

terhadap kebenaran dengan cara membandingkannya dengan data yang 

diperoleh pada waktu yang berbeda. Metode triangulasi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara diantara-Nya: 

a) Triangulasi sumber yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

b) Triangulasi teknik yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara yang 

berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan 

pengamatan. 



45   c) Triangulasi waktu, waktu juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data 

yang dikumpulkan oleh penulis. Informasi yang diberikan informan 

kepada peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan informasi 

yang diberikan diwaktu siang atau sore. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan cara wawancara, observasi, atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. 
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