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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Jenis dan Pendekatan penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilakukan 

dengan cara mengamati langsung ke tempat kejadian untuk 

memperoleh data. Yaitu penelitian dengan pendekatan fakta yang ada 

dengan melakukan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian 

dikaji dan ditelaah untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini penelit i 

melakukan observasi lapangan terhadap masyarakat di Desa 

Tumbudadio yang melakukan transasksi jual beli dengan sistem 

dropshipping kemudian akan dikaji dalam perspektif ekonomi Islam 

b. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif itu 

sendiri adalah studi tentang mengamati keseluruhan keadaan dalam 

fakta-fakta yang luas dan mendalam. Penelitian kualitatif itu sendiri 

dapat diterapkan untuk mengatasi perilaku dalam kehidupan manusia. 

Data yang dikumpulkan adalah data tertulis atau lisan, dan semua 

perilaku objek yang diamati (Sugiyono, 2012)  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif 

karena mendeskripsikan bagaimana Implementasi Dropshipping Dalam 
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Sistem Penjualan Online Shop Pada Masyarakat Desa Tumbudadio 

(Perspektif Ekonomi Islam) 

3.2.  Waktu dan Tempat Penelitian  

1.  Waktu penelitian  

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan 

yaitu Februari hingga April 2022. 

2. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Tumbudadio Kec. Tirawuta Kab. 

Kolaka Timur. Tepatnya kepada masyarakat yang melakukan 

transaksi  dengan sistem dropshipping  

3.3. Data dan Sumber Data   

Menurut Joko Subagyo, sumber data adalah semua informasi 

yang diperoleh dari narasumber atau dokumen, baik berupa data 

statistik maupun dalam bentuk lain yang digunakan dalam penelitian 

ini. Dalam proposal ini digunakan dua jenis data, yaitu: 

1. Data primer  

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan 

dicatat  untuk pertama kalinya. dengan kata lain data diperoleh 

langsung  oleh 15 orang pengguna (dropshippping) dan pembeli 

(konsumen). Dalam  penelitian ini data primer diperoleh langsung 

tanpa adanya perantara, baik observasi maupun berupa hasil 

wawancara.  
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2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang 

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, jurnal, dan data dari internet (Ali, 2011 ). Adapun data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku tentang halal 

haram bisnis online yang ditulis oleh Ammi Nur Baits dan dokumentasi 

serta foto yang berkaitan dengan dropshipping.  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Yakni teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dalam 

situasi ini Penulis melakukan pengamatan langsung pada situs yang 

menggunakan sistem dropshipping. 

2. Wawancara (interview)  

Wawancara di lakukan untuk mendapatkan informasi secara 

lansung dengan mengajukan beberapa pertanyakan kepada para 

responden namun bisa juga secara tidak langsung dengan memberikan 

beberapa daftra pertanyaan dan bisa di jawab di lain waktu. Wawancara 

ini dilakukan pada masyarakat desa tumbudadio yang menggunakan 

dropshipping yang aktif berjumlah 15 orang dan 10 orang konsumen 

yang pernah melakukan jual beli  sistem dropshipping 
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3. Dokumentasi  

Dokumen penting yang sangat diperlukan dalam penelitian ini 

seperti catatan yang memiliki keterkaitan dengan implementasi 

dropshipping pada masa sekarang, data arsip, serta data lain yang 

berhungan dengan objek penelitian di lapangan 

3.5. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen dengan 

mengelompokkan data, memilahnya menjadi pola-pola, memilih isi 

yang penting dan akan dipelajari serta menarik kesimpulan, sehingga 

mudah dipahami. (Sugiyono, 2008). 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data, yaitu meringkas, memilih hal-hal yang utama dan 

fokus pada hal-hal yang penting. 

2. Penyajian Data, yakni mengelompokkan atau 

mengkategorisasikan menurut fokus dan permasalahan penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari beberapa 

data yang disajikan dalam bentuk wawancara. 

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Untuk menghindari adanya data yang tidak valid, maka penulis 

melakukan pegecekan keabsahan data dengan melakukan teknik 

triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data yang ada untuk 
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kepentingan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap 

data yang ada. William Wiersen mengartikan triangulasi sebagai 

pengecekan data sebagai sumber dengan beberaapa cara dan teknik 

yang sesuai dengan waktu (Sugiono, 2013). Dalam pengecekan 

keabsahan data maka digunakan triangulasi sebagai berikut: 

1. Triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama.  

2. Triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

3. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data untuk 

mendaptkan data pada sumber yang sama pada waktu yang 

berbeda 

 


