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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian “deskriptif 

kualitatif”.  Menurut Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang dapat diamatinya”. (Moleong, 2007) 

 Jenis penelitian ini sering disebut juga penelitian lapangan (field ressearch) 

yakni pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data  

yang  relevan. (Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, 2008) Penelitian ini dilakukan 

dengan penelitian hukum empiris, yakni menggunakan fakta-fakta empiris yang 

diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal maupun perilaku nyata yang 

dilakukan melalui pengamatan langsung di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan. 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan 

untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. (Sukardi, 2008) 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Kota Bangun Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah di anggap lulus dari seminar 

proposal. Adapun waktu lamanya penelitian yaitu sbagai berikut: 
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No Tahap Penelitian Rincian Kegiatan Waktu 

1 Tahap Pra Penelitian  a. Menyusun rancangan  

penelitian 

 b. Observasi lapangan penelitian 

 c. Mengurus surat izin 

penelitian 

 d. Memilih dan memanfaatkan 

informan 

 e. Menyiapkan perlengkapan 

penelitian 

 f. Persoalan etika peneliti 

3 minggu 

2 Tahap pelaksanaan  Peneliti melakukan wawancara 

dan obsesrvasi ke tempat yang 

menjadi sasaran objek, 

wawancara dan obervasi yang 

dilakukan untuk melihat 

kebutuhan dan kesuksesan 

antara fokus penelitian dan 

objek penelitian. 

 

 

 

3 minggu 

3 Tahap Penyusunan 

Hasil 

Setelah peneliti melakukan 

tahap pelaksanaan maka 

selanjutnya adalah penyusunan 

dari hasil penelitian 

1 bulan 

3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi atau universe, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga 

berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama 



28 

 

(Kamaruddin, 2009) Dalam metodologi penelitian kata populasi ini digunakan 

untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran 

penelitian. Oleh karenanya popolasi penelitian merupakan keseluruhan 

(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga 

objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. (Bungin, 2013) 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik bangsal atau pemilik 

tempat pembuat batu merah berjumlah sebanyak 50 bangsal di Desa Kota 

Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

3.3.2 Sampel 

Sampel (contoh) adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi 

(Kamaruddin, 2009). Sampel biasa disebut jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena katerbatasan dana, 

tenaga dan waktu , maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

popilasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat di 

berlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representative (mewakili). (Sugiyono P. D., 2014)  

Bagi penulis sendiri besarnya sampel yang akan digunakan adalah sekitar 

10 bangsal di Desa Kota Bangun. 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang dilakukan. Secara skematis, teknik macam-macam 
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sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Probabilty 

Sampling dan Nonprobability Sampling. 

Dalam  penelitian  ini  teknik  yang  digunakan  untuk  pengambilan sampel 

adalah Non Probability Sampling yaitu melakukan pengambilan sampel dengan tidak 

memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

yang dipilih menjadi sampel. Adapun teknik yang akan penulis gunakan adalah 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada 

pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat 

dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (representatif). 

 

Teknik Sampling

Nonprobability Sampling

1. sampling sistematis

2. sampling kuota

3. sampling incidental

4. purposive sampling

5. sampling jenuh

6. snowball sampling

Probability Sampling

1. simple random 
sampling

2. proportionate stratified

random sampling

3. Disproportionate

stratified random

sampling

4. Area (Cluster) 
Sampling

menurut daerah)
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3.5 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. (Suharsimi, 2010) 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek 

yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara 

langsung. sumber data primer juga merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2013) dalam penelitian 

ini sumber data primer adalah para pemilik bangsal atau pemilik tempat 

pembuatan batu merah dan aparat desa. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan oleh penulis serta 

dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari 

dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain. 

(Arikunto, 2010)  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih 
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jenis penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan 

spesifik. Selanjutnya pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi”. (Sugiono, Metode Penelitian 

Kuantitatif dan kualitatif, 2009) Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

3.7.1 Wawancara 

A. Wawancara Terstruktur 

Wawancara ini berisi daftar pertanyaan yang telah memuat tema – tema dan 

alur pembicaran sebagai pedoman untuk mengontrol. Pedoman ini sangat cocok 

untuk penelitian kualitatif.  

Wawancara 

Dokumentasi 

Trianggulasi/ 
gabungan 

Macam teknik 
pengumpulan Data 

Observasi 
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B. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat tema sentral saja, tidak 

terdapat topik – topik yang mengontrol alur pembicaraan. Pada umumnya 

teknik ini digunakan saat melakukan studi pendahuluan dalam rangka 

merumuskan masalah penelitian. Wawancara tidak terstruktur lebih bersifat 

informal, pernyataan-pernyataan tentang pandangan, sikap atau tentang 

keterangan lainnya. 

3.7.2 Studi Dokumen 

Dalam bidang penelitian yang penulis angkat, bentuk dokumennya antara lain: 

Dokumen (elektronik/non elektronik), Gambar dokumen resmi (internal/ekkternal). 

Contoh dokumen resmi yaitu diperoleh dari data atau informasi yang dihasilkan oleh 

suatu lembaga tertentu misalkan kantor camat atau desa, dan Instrumen yang 

digunakan dalam studi dokumentasi dapat berupa pedoman observasi. 

3.7.3 Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengambil data yang akan 

didokumentasikan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dokumentasi 

dalam hal ini meliputi pengambilan gambar sebagai suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi berupa gambar dan dapat mendukung laporan hasil 

penelitian. 

3.7.4 Observasi 

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui kondisi dan situasi 

masyarakat. 
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3.7.5 Perangkat Tambahan 

Perangkat tambahan yang penulis gunakan dalam hal ini perangkat keras 

computer dan perangkat lunak yang menunjang pengolahan data serta alat tulis dan 

alat lainya yang menunjang penelitian. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan 

kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah 

awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara 

sistematis, kemudian mepersentasikan hasil penelitian. 

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya 

fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung 

dibalik tampak (interpretif). (AT, 2009) 

Adapun tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:  

A. Pengumpulan Data 

Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang 

ada dalam data, mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-

tema yang berasal dari data dan menuliskan ‘model’ yang ditemukan. 

Pengumpulan data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan 

informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui 

situasi objek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai 



34 

 

dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali 

rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian 

menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman 

tersebut.  

B. Reduksi Data. 

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, 

selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan 

reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, 

yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai 

dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu 

sehinngga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan 

bahasa informan. 

C. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. 

Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. 

D. Penarikan Kesimpulan 

Selanjutnya penulis menyatakan analisis data yang diuraikan sesuai dengan 

yang telah diharapkan, analisis data ini disusun dalam bentuk pembahasan yang 

merujuk pada teori-teori hukum Islam yang ada kaitannya dengan permasalahan 

yang akan diteliti secara diskriptif kualitatif. 
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3.9 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Hal yang peneliti lakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam 

penelitian ini, maka penulis menyusun prosedur penelitian melalui tahapan sebagai 

berikut: 

1. Triangulasi sumber data adalah pengujian kredibilitas data atas dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang di lakukan dengan 

cara mengecek data kepeda sumber yang sama dengan tekhnik yang berbeda. 

(Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, 2014) 

 

  


