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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian   

 Metode penelitian adalah cara menggandakan penelitian.39 Pada penelitian 

dikenal adanya tiga metode (proses, prinsip, dan prosedur yang ditempuh 

seorang peneliti dalam mendekati permasalahan dan mencari jawaban) yang 

dikenal dengan istilah kualitatif dan kuantitatif.40 Mengacu pada penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip Tanzen, 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriktif berupa 

kata - kata tertulis atau lisan dari sumber informasi dan perilaku yang dapat 

diamati.41 

 Husain Insawan dalam bukunya menjelaskan: 

 Hal-hal tersebut (fakta-fakta kualitatif) tidak bisa diungkap oleh sebuah 

penelitian yang berlatar belakang laboratorium karena itu dalam khasanah 

penelitian muncul apa disebut penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang 

berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian 

kulitatif bukan hanya menggambarkan variable-variabel tunggal ,melainkan 

dapat mengungkap hubungan antara satu variable dengan variable lain.42 
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 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002,hal.23 
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Monasse Mallo, metode penelitian Sosial (jakarta: penerbit Karunika, 1986), hal 31  
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Ahmad Tanze, metode penelitian praktis(jakarta: PT.Bina  
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Husain Insawan, metode study islam multi pendekatandan model, (kendari: 

shadra,2007), hal.108 
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Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Lincoln dan Gubamen 

jelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun ideografi dari 

Body Of Knowledge, sehingga cenderung dilakukan tidak untuk menemukan 

hukum-hukum dan tidak untuk membuat generalisasi, melainkan untuk 

membuat penjelasan mendalam atau ekstrapolasi atas obyek tersebut.43 

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah penerapan Akad salam dengan 

objek penelitian adalah kendari muslim store. Penulis menguraikan dan 

membahas secara terperinci tentang praktek akad salam dari jual beli Online 

pada Kendari Muslim Store tersebut dengan menggunakan metode dekriptif-

analitik. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap suatu objek penelitian yang akan diteliti melalui sampel atau data 

yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.44 

B. Waktu  Dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan 

Oktober 2016. 

2. Tempat penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Perumahan Citra Indah Regency Blok A 

No. 12 Kendari. 
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Wahyono, Hadi, www. Penelitian styudi kasus .co.iddiakses 15 juni 2014 
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http://www.bimbingan.org/(Diakses pada Rabu, 10 Juni 2015).  
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C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

yaitu melalui hasil wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian, 

dalam hal ini informan utama yaitu pemilik/pendiri Kendari Muslim Store 

Kota Kendari sekaligus pelaku jual beli online dengan menggunakan sistem 

As-Salam. 

2. Sumber data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya, seperti dari Buku-buku, Jurnal, website, penelitian 

terdahulu dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian 

ini. 

D. TekhnikPengumpulan Data 

Metode atau tekhnik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.45 Metode atau tehnik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah fiel reserach 

(penelitian lapangan), yakni untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa yang 

menjadi objek penelitian berlangsung sehingga mendapat informasi langsung 

dan terbaru tentang masalah yang berkenaan.46 Untuk memperoleh data-data 

yang lengkap dan relevan, maka penulis mengemukakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 
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Suharsimi Arikunto, Menejemen penelitian (jakarta: PT. Rineka Cipta,2005) hal.100  
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Suratno Arsyad Linchon,metode penelitian untuk ekonomi dan bisnis(Yogyakarta:UPP 

AMPY KPN, 1995),hal.55  
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1. Studi Pustaka (Library Research) Studi pustaka yang dilakukan antara lain 

melalu beberapa buku dan literatur yang dipandang mewakili (resprentatif) 

dan berkaitan (relevan) dengan objek penelitian. Objek penelitian yang 

dimaksud adalah jual beli Online dengan menggunakan akad salam sebagai 

salah satu jenis jual beli. 

2. Observasi, yaitu tekhnik pengumpulan data dengan mengamati langsung 

terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.47 Dalam hal 

ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap situs yang melakukan 

jual beli Online. 

3. Wawancara, yaitu tekhnik pengumpulan data dalam upaya menghimpun 

data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan 

permasalahn tertentu dengan tanya jawab secara langsung yang bebas dan 

terbuka.48 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan 

pemilik/pendiri Kendari Muslima Shop Kota Kendari. 

4. Dokumentasi, yaitu merupakan cara pengambilan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen.49 Pengumpulan data diambil dari dokumentasi-

dokumentasi yang penulis dapatkan selama Observasi. 
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 Husaini Usman dan Purnomo setiadi Akbar, metode penelitian sosial, cet.4(Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003), hal.54 
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 Lexy J.Moleong,metode penelitian kualitatif, hal.234 
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Husaini Usman, metode penelitian sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2001), hal.81  
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan dasar.50 

Menganalisis maksudnya adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan 

dan memberikan kode serta mengkategorikannya. Adapun aktifitas analisa data 

adalah reduksi data (data reduction), penyajian data(data display), dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).51  

1. Reduksi Data (data reduction), dimaksud sebagai langkah atau proses 

mengurangi atau membuang data yang tidak perlu. Menyederhanakan, 

memfokuskan, meyelesaikan, atau menajamkan data yang diperoleh. 

Peneliti akan mengumpulkan data dengan mewawancarai penjual (seller), 

pembeli (buyer) di Kendari Muslim Store Kota Kendari yang dideskripsikan 

dalam bentuk catatan lapangan tanpa mengurangi sedikitpun informasi yang 

didapat, kemudian menganalisis hasil wawancara tersebut untuk 

memfokuskan data yang diperoleh terkait dengan praktek akad jual beli 

salam. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

2. Penyajian data (data display) yaitu menyajikan data untuk melihat 

gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut. 

Peneliti menginterprestasikan hasil analisis dari wawancara dengan 

informan melalui penyajian data secara utuh. Penyajian data memudahkan 

                                                 
 

50
Nasution.S, MeteodologiNuralistikKualitatif, (Bandung, Tersito, 1988), hal. 178 

 

 
51

 Ibid, hal. 91 
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3. untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). 

tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi 

data. Proses untuk mendapatkan bukti - bukti yang mendukung tahap 

pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi data. Peneliti 

menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan lalu menarik 

kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Kesimpulan 

juga dapat berubah sewaktu-waktu seiring perkembangan dilapangan yang 

didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang biasa tidak valid sebagai usaha meningkatkan derajat 

kepercayaan data. penelitian kualitatif mempunyai instrumen utama yakni 

manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.52 

Oleh karena itu pemeriksaan data dalam penelitian digunakan teknik 

trianggulasi dengan menggunakan sumber data yakni proses mengadakan 

pengecekan terhadap kebenaran dengan cara membandingkannya dengan data 

diperoleh dari sumber lain pada fase penelitian lapangan, pada waktu berlainan 

                                                 
 

52
 Nusa Putra dan Nining Dwilestari, penelitian kualitatif; pendidikan Anak Usia 

Dini(Jakarta: Rajagrafindo persada, 2012), hal.87 
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dan menggunakan metode berlainan pula.53 Uji validitas data dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Triangulasi 

                                                 
 

53
Lexy J. Meleong, metode penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

hal. 330  
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sumber merupakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber berbeda peneliti 

melakukan proses pengecekan data yakni dengan cara data yang diperoleh dari 

penjual(seller) dan penjual (buyer) di Kendari Muslim Store Kota Kendari 

kemudian dikonfirmasikan lagi kepada pembeli yang lainnya untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan 

laporan sesuai dengan apa yang dimaksudkan penjual. Adapun triangulasi 

metode merupakan penggunaan beberapa metode untuk meneliti suatu hal, 

dalam penelitian ini pengecekan data dilakukan dengan mengcross check data 

yang diperoleh dari hasil wawancara ditunjang dengan data yang diperoleh dari 

metode dokumentasi, yakni akad as-salam dan dokumen-dokumen yang terkait 

dengan objek penelitian. 
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