
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini 

maka metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode 

kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalilis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok 

(“Sukmadinata,” 2011). Alasan menggunakan metode ini adalah karena 

mengkaji suatu praktik jual beli gabah yang sudah berlangsung lama di dalam 

masyarakat dengan konsep Hukum Islam untuk melahirkan sebuah perspektif 

dimana akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada potongan 

timbangan dalam jual beli gabah. 

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field researce) yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengangkat fenomena yang ada di lapangan. 

yang pada dasarnya adalah cara untuk menemukan secara khusus dan sesuai 

tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup jual beli gabah yang sudah 

menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Selain penelitian lapangan, dalam 

penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) 

sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai 

literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat 

untuk diteliti. 

Sesuai dengan data yang peneliti butuhkan, tepat apabila peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif sebab data yang dibutuhkan di sini 
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dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan. Seperti 

data tentang faktor penyebab terjadinya potongan timbangan yang peneliti gali 

dari masyarakat yang mengeluh dengan potongan yang diberikan serta data 

yang diperoleh dari tengkulak yang memberikan potongan timbangan pada jual 

beli gabah.  

Pertimbangan lainnya adalah: a. Pendekatan kualitatif menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan peneliti dan responden, sehingga peneliti dapat 

lebih mudah dalam menyajikan data-data deskriptif. b. Kevalidan data-data 

yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan, karena didukung oleh sumber-

sumber data yang akurat. c. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah 

kenyataan yang keberadaannya memang benar-benar terjadi di lapangan. 

Adapun pendekatan yang di ginakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

empirik. Pendekatan empirik adalah suatu pendekatan penelitian yang 

digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa 

adanya. (Arikunto, 2006) Pendekatan empirik juga akan memberikan kerangka 

pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan 

empirik ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin 

tentang sistem jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia 

Kabupaten Kolaka Timur. 

Ada beberapa pola penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian 

ini. Pertama, ditinjau dari segi tempat pelaksanaannya, penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan.(Fathoni, 2006) 

Dalam hal ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengumpulkan informasi (Suryabrata, 2014) tentang jual beli gabah di Desa 
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Lerejaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur. 

Ketiga, ditinjau dari segi karakteristik masalah atau gejalanya, penelitian ini 

merupakan penelitian studi kasus. Kasus artinya kejadian atau peristiwa. Studi 

kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwaa. Suatu peristiwa 

atau kejadian yang mengandung masalah atau perkara sehingga perlu ditelaah 

kemudian dicarikan cara penanggulangannya antara lain melauli 

penelitian.(Fathoni, 2006) 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian terletak di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia 

Kabupaten Kolaka Timur, Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya dalam jual 

beli gabah mendapatkan potongan dan pembulatan timbangan. Faktor pertama 

adalah fakta Desa Lere Jaya salah satu Desa di Kolaka Timur yang memiliki 

lahan pertanian yang sangat luas. Faktor lain adalah fakta masyarakat Desa Lere 

Jaya yang hampir semua masyarakatnya berprofesi sebagai prtani padi atau 

gabah. Waktu penelitian akan di laksanakan selama satu bulan sejak proposal 

ini di terima. 

3.3. Sumber Data 

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.(Moleong, 2021) Dalam 

penelitian, lazimnya jenis penelitian dibedakan menjadi tiga (3) antara lain 

 Pertama, sumber data primer, yaitu terdiri dari bahan-bahan umum 

yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar (Undang-Undang Dasar), 

peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifisikan (hukum 
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adat) dan yurisprudensi. (Moleong, 2021) Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dengan demikian maka data primer 

dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun pertama yaitu peneliti 

mengambil data dari petani sebanyak 5 orang dan tengkulak sebanyak 3 orang 

yang melakukan pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli gabah di 

Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur. 

Kedua, sumber data sekunder Yaitu berupa buku tentang jual beli, 

kepustakaan, karya Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

oleh peneliti, akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, 

artinya melewati satu atau lebih pihak ilmiah dan internet juga data yang 

memberikan penjelasan mengenai data primer, diperoleh dengan cara 

membaca, mencari data-data dan keterangan, informasi yang relevan dengan 

konsep penelitian serta mengkaji literatur lainnya. 

  Ketiga, sumber data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia. 

(Asikin, 2016)  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga (3) sumber data 

tersebut. Data primer, diambil langsung dari petani dan tengkulak di Desa Lere 

Jaya yang peneliti kelompokkan sebagai berikut: 

a. Narasumber (informan) Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat 

penting yaitu sebagai individu yang memiliki informasi. Narasumber bukan 

sekedar memberikan tanggapan pada apa yang diminta oleh peneliti, tapi ia 

lebih mengarah pada menyajian informasi yang ia miliki. Adapun yang 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah pelaku pemotongan 
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timbangan dalam jual beli gabah dalam artian petani dan tengkulak.  

b. Dokumen dan arsip Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang 

bersangkutan dengan suatu peristiwa yang telah lama terjadi, bisa diteliti 

dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang 

secara langsung atau tidak berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Oleh karena itu dokumen atau arsip bukan hanya menjadi sumber data bagi 

peneliti. 

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.
 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Sumber Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek 

yang diteliti. Dengan demikian maka data primer dalam penelitian ini 

adalah data yang dihimpun pertama yaitu peneliti mengambil data dari 

petani sebanyak 5 orang dan tengkulak sebanyak 3 orang yang 

melakukan pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli gabah 

di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur. 

1.4.2. Sumber data sekunder 

 

Yaitu berupa buku tentang jual beli, kepustakaan, karya Data 

sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, 

akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya 

melewati satu atau lebih pihak ilmiah dan internet. 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka tahap awal sebelum 

mengolah dan menganalisis data adalah merencanakan metode 
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pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada 

tahapan penelitian berikutnya. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

3.5.1. Wawancara 

 
 Adalah pengumpulan data dengan menyampaikan secara 

langsung daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya guna 

memperoleh jawaban langsung dari responden.
 

Peneliti 

melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu 

petani dan tengkulak. Dimana dalam melakukan transaksi jual 

beli gabah di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten 

Kolaka Timur terdapat pemotongan timbangan yang dilakukan 

oleh tengkulak. 

NO NAMA UMUR ALAMAT KET 

1 Pak Ahmad Page 53 tahun 
Dusun 4 Desa 

Lere Jaya 
Petani  

2 Pak Pudding 47 tahun 
Dusun 2 Desa 

Lere Jaya 
Petani 

3 Pak Ambo 45 tahun 
Dusun 3 Desa 

Lere Jaya 
Petani 

4 Pak Jusman 31 tahun 
Dusun 5 Desa 

Lere Jaya 
Petani 

5 Pak Enre 60 tahun 
Dusun 5 Desa 

Lere Jaya 
Petani 

6 Pak Hj Lati 60 tahun 
Dusun 5 Desa 

Lere Jaya 
Tengkulak 

7 Pak Uding 52 tahun 
Dusun 5 Desa 

Lere Jaya 
Tengkulak 

8 Pak Asri 44 tahun 
Dusun 4 Desa 

Lere Jaya 
Tengkulak 

3.5.2. Observasi 

 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis fenomena yang diselidiki. Maksudnya adalah 
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melakukan peninjauan di lokasi penelitian melalui proses 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

pengurangan timbangan dalam jual beli gabah yang dilakukan 

oleh petani gabah dan tengkulak. 

3.5.3.  Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel mengenai foto, catatan, buku, surat kabar dan lainnya 

sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian.
 

Dalam penelitian ini peneliti mencari data dari buku tentang jual 

beli, mengambil rekaman dan foto ketika melakukan wawancara 

kepada yang bersangkutan yaitu tengkulak dan petani sehingga 

data-data tersebut dapat digunakan untuk menambah data yang 

ada pada peneliti. 

3.4 Analisis Data 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif 

analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah data primer dan 

sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis 

sistem jual beli menurut hukum Islam. Setelah data terkumpul kemudian 

data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan 

akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian di 

reduksi, dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan. 

Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan 

pengamatan di lapangan untuk menilai apakah pemotongan timbangan 

dalam jual beli gabah di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, 
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Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan syariat Islam atau tidak. 

3.5 Pengecekan Keabsahan Data 

Triangulasi merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam 

pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu diluar data 

tersebut untuk pengecekan ataupun sebagai pembanding data. Jadi 

triangulasi berfungsi untuk mengecek kembali kepercayaan yang telah 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi bertujuan 

untuk mengatasi bias dan juga mengokohkan argumen intersubjektif. 

Oleh karena itu untuk menghindari data yang tidak valid maka peneliti 

melakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sebagai berikut:  

1. Triangulasi teknik (metode), yaitu menguji kredibilitas data dengan 

cara membandingkan hasil data observasi dengan data yang telah 

diperoleh dilapangan.  

2. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek kembali tingkat kebenaran data yang telah diperolah guna 

menguji suatu keabsahan data dengan cara membandingkan satu 

sumber dengan sumber yang lain.  

3. Triangulasi waktu, yaitu untuk menguji dan memastikan keabsahan 

peneliti sehingga peneliti melakukan pengumpulan data di waktu yang 

berbeda dengan menggali kebenaran dan menguji semua jawaban dari 

semua sumber, kemudian melakukan penyaringan data yang dianggap 

benar. 

  


