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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

  Penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran 

mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti 

mengumpulkan data dengan cara yang bertatap muka langsung dan berinteraksi 

dengan orang-orang di tempat penelitian.  

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan yakni sejak bulan 

Maret sampai bulan April 2021.  

2. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di  Kelurahan Rahampu’u Kecamatan Kabaena 

Kabupaten Bombana yang beralamat di Kabaena Jalan Poros Sikeli. Pemilihan 

lokasi ini dilakukan berdasarkan survey awal yang menunjukan bahwa pedagang 

dan pembeli melaksanakan jual beli benar adanya penelitian ini dilaksanakan. 

3.3  Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

 Sukmadinata (2013:250-251) menyatakan bahwa populasi merupakan 

kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian. Dalam hal ini 
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peneliti memilik populasi sebanyak 30 orang. 20 orang pedagang atau petani gula 

kelapa  dan 10 orang pembeli gula kelapa yang semua penduduknya mendiami 

Kelurahan Rahampu’u Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana. 

No.  Nama lingkungan 

Kelurahan 

Rahampu’u 

Jumlah  

Pedagang/petani 

gula kelapa 

Jumlah 

Pembeli gula kelapa 

1. Eemolo 5 orang 3 orang 

2. Petolea 9 orang 5 orang 

3. Tangkeno Kinolo 6 orang 2 orang 

  Total = 20 orang Total = 10 orang 

 

2. Sampel  

 Sabar (2007) menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian dari subyek 

dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat 

mewakili populasinya. Dalam hal ini Di kelurahan Rahampu’u Kecamatan Kabaena 

Kabupaten Bombana peneliti mengambil sampel sejumlah 4 orang pedagang 

(petani) gula kelapa dan 4 orang pembeli gula kelapa dan bisa mewakili dari data 

populasi yang ada. 

3.4 Data dan Sumber Data 

 Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau angka hasil 

pencatatan atas suatu kejadian yang digunakan untuk menjawab permasalahan 
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penelitian. (Martono, 2014: 84) 

 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 

dan data sekunder. Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah “subjek dari 

mana data itu diperoleh” (Arikunto, 2006: 129). 

 Maka sumber data yang peneliti ambil  adalah melalui observasi, 

wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan 

menjadi dua yaitu: 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di 

lapangan yaitu, pedagang atau petani gula kelapa, pembeli gula kelapa, lurah, 

tokoh agama (masyarakat). 

a) Pedagang Gula Kelapa 

 Pedagang atau petani gula kelapa adalah seseorang yang bergerak di 

bidang pertanian, utamanya dengam cara melakukan pengolahan gula kelapa 

dengan harapan untuk memperoleh hasil dari gula kelapa tersebut. Penelitian ini 

berfokus pada pedagang atau petani yang menjual gula kelapa kepada pembeli. 

b) Pembeli Gula Kelapa 

 Pembeli gula kelapa adalah seseorang yang membeli dan menerima gula 

kelapa dari petani gula kelapa untuk memperoleh suatu keuntungan. 

c) Lurah 

 Kepala lurah adalah seseorang yang memimpin di daerah tersebut yang 

membantu proses perizinan dalam penelitian ini. 

d) Tokoh Agama (Masyarakat) 
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  Tokoh agama (masyarakat) adalah penasehat agama yang memiliki 

kemampuan dalam hal agama. 

e) Kelurahan Rahampu’u 

 Kegiatan penelitian ini tentunya memerlukan tempat penelitian yang akan 

dijadikan sebagai latar untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung 

tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini bertempat di Kelurahan Rahampu’u 

Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. 

Data sekunder ini diperoleh dengan jalan melakukan setudi kepustakaan yaitu, 

mempelajari dan memahami buku-buku, artikel (internet), literatur yang ada 

hubungannya dengan judul skripsi yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Arikunto, (2005: 100) mengemukakan bahwa metode pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. 

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian ini. Teknik yang digunakan sebagai berikut: 

1. Observasi  

 Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan menyaksikan langsung dan 

biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau observer dalam menyeksikan atau 

mengamati  suatu objek yang sedang ditelitinya. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat 

langsung dilokasi penelitian.  
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 Dalam hal ini, peneliti mengamati perilaku subyek dalam hal ini adalah 

orang yang diteliti yaitu pedagang dan pembeli gula kelapa yang melakukan jual 

beli maupun proses pebuatan gula kelapa dengan menggunakan panca indra 

mata(visual) dan telinga (audio). Dengan mata peneliti bisa melihat prosesnya 

sedangkan dengan telinga penulis bisa mendengar apa saja yang dibicarakan 

pedagang atau petani dan pembeli dalam proses jual beli.  

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka, 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

(Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2007:83).   

 Dalam hal ini wawancara yang dilakukan peneliti di Kelurahan 

Rahampu’u Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana merupakan wawancara 

bebas yang berarti peneliti bebas memberikan pertanyaan kepada responden terkait 

dengan judul penelitian. Dalam proses wawancara peneliti dan responden 

melakukan sesi Tanya jawab lisan secara langsung.  

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan teknik pegumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat 

dibutuhkan peneliti. (Deddy Mulyana,2006:183) 

 Dalam hal ini dokumentasi yang dilakukan peneliti di Kelurahan 

Rahampu’u Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana, digunakan alat bantu untuk 

memotret hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan menggunakan 
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Handphone sebagai kamera dokumentasi. Adanya dokumentasi ini diharapkan 

dapat membantu dalam pengumpulan data-data berupa foto yang sesuai dengan 

penelitian ini untuk kemudian dianalisis. Dokumentasi peneliti dapat dilihat pada 

halaman lampiran.  

3.6  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman 

wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Sugiyono (2014) 

menyatakan bahwa, “instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Dengan 

demikian penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang 

lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.  

3.7 Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan usaha untuk memberikan inrtepretasi terhadap 

data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yaitu analisis interaktif 

yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermant yaitu berupa reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi. 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau 

membuang data yang tidak perlu. Menyederhanakan, memfokuskan, menyeleksi 

atau menajamkan data yang telah diperoleh. 

2. Penyajian Data (Data Display) 
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 Penyajian data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan 

atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (conclusion Drawing/verification) 

 Langkah selanjutnya adalah 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 berusaha 

menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. 

3.8 Pengecekan Keabsahan Data 

 Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi, teknik ini dilakukan dengan menggunakan sesuatu selain data yang ada. 

Teknik ini berfungsi untuk mengecek kebenaran dan keakuratan penelitian. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. (Sugiono,2005: 85) 

1. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi menguji keabsahan data digunakan juga triangulasi sumber 

dengan cara membandingkan kebenaran dan fenomena berdasarkan data yang 

diperoleh oleh pihak peneliti, baik dititik dari dimensi waktu maupun sumber yang 

lainnya. Misalnya membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

data yang diperoleh dengan pengamatan langsung maupun dari dokumen-dokumen 

terkait. Kualitas sumber data haruslah selalu dicermati karena akan berdampak pada 

hasil temuan penelitian. Cara ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk 

mendapatkan kesamaan pendapat dan penafsiran mengenai temuan-temuan yang 

diperoleh melalui penelitian ini. 
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2. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas dan kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Jadi triangulasi teknik adalah mencari informasi 

pada orang yang berbeda. Jadi triangulasi teknik adalah mencari informasi pada 

orang yang sama atau objek yang sama dengan menggunakan cara atau teknik yang 

berbeda. 

3. Triangulasi Waktu 

 Dalam rangka pengujian kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. 

 Adapun tujuan dilakukan teknik tersebut yaitu untuk mendapatkan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan praktik jual beli gula kelapa dalam 

perspektif ekonomi Islam (studi kasus diKelurahan Rahampu’u Kecamatan 

Kabaena Kabupaten Bombana). 

 


