
BAB III 

METODE PENULISAN 

A. Jenis Penulisan 

Penulisan ini merupakan penulisan jenis penulisan empiris disebabkan adanya 

permasalahan yang memiliki sifat sementara yang tidak menutup kemungkinan 

adanya perkembangan setelah memasuki lapangan, jenis penulisan empiris ini 

dilakukan guna untuk memperoleh data yang berupa suatu pandangan, serta pendapat, 

dan juga pemikiran yang nantinya digunakan sebagai bahan analisis oleh penulis 

didalam penulisannya. 

Jenis penulisan yang dilakukan ini juga jenis empiris dan yuridis, yang 

memandang hukum tidak hanya sebagai suatu perangkat kaidah yang memiliki sifat 

normatif, akan tetapi melihat bagaimana suatu hukum tersebut dapat berinteraksi 

dengan masyarakat.
1
yang mana dengan permasalahan yang diangkat yang memiliki 

aspek tinjauan hukum islam dalam bermuamalah terhadap pelaksanaan akad istishnâʻ 

paralel pada suatu perusahaan kontraktor yang pada umumnya penulisan ini 

diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang jelas dan integral yang dapat ditinjau 

dari segi hukum islam itu sendiri. 

Sehingga dalam penulisan ini, penulis terjun langsung ke lapangan yakni pada 

perusahan kontruksi CV Aneka Tunggals dan PT yang disub kan yakni 

PT.Merakindo Mix dan pada pembangunan proyek pemeliharaan jalan aspal dan 
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conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman 

Wediodiningrat dengan harapan untuk mendapatkan data-data yang valid dan benar 

mengenai sistem pelaksanaan akad istishnâʻ paralel.  

B. Pendekatan Penulisan 

Penulisan tentang pengaturan akad istishnâʻ paralel pada proyek 

pembangunan serta aplikasi fatwa DSN pada pembangunan proyek pemeliharaan 

jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. 

Radjiman Wediodiningrat ini menggunakan pendekatan kualitatif, penulisan kualitatif 

dilakukan karena penulis ingin mengekspor fenomena-fenomena yang bersifap 

deskriptif dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial yang 

terdiri atas waktu, tempat dan kejadian.
2
 

Sehingga setelah penulis terjun langsung ke lapangan serta mendapat data-

data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka penulis menganalisis data tersebut 

dengan teori-teori akad istishnâʻ dan teori-teori yang lain yang bisa mendukung 

penulisan ini yang nantinya diharapkan setelah penulisan ini selesai dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan hususnya saya, agar untuk 

kedepannya dapat mengembangkan ilmu bisnis yang sesuai denga syariah. 

C. Lokasi Penulisan 

Terhadap penulisan kali ini, penulis memilih lokasi untuk melakukan 

penulisan mengenai pengaturan akad istishnâʻ  paralel pada proyek pembangunan 
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serta bagaimana aplikasi fatwa DSN pada pembangunan proyek pemeliharaan jalan 

aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. 

Radjiman Wediodiningrat yang hal ini penulis memilih pada perusahaan kontruksi 

CV Aneka Tunggals yang beralamatkan di Jalan raya Purwosari no 171 di Pasuruan 

serta PT yang disub kan yakni PT Merakindo Mix yang beralamatkan di Dsn. 

Larangan, Krikilan, Driyorejo Km 27, Gresik serta pada proyek pembangunan proyek 

pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi 

di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat di Jalan Jendral Ahmad Yani Sumber porong 

Lawang. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber yang merupakan subjek dari tempat data itu 

berasal.
3
data yang dibutuhkan dalam penulisan ini diperoleh dari 3 (tiga) sumber, 

antara lain: 

a. Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dengan 

cara seorang penulis mengumpulkan sendiri data tersebut pada subjeknya 

yaitu pihak pemberi kontrak dari pihak RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat 

yaitu kepada Ibu Dr Nur Widayati selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 

dari proyek yang diteliti oleh penulis, dan kepada Bapak Yoyok selaku ketua 

pelaksana pembangunan, kemudian kepada direktur dari perusahaan kontruksi 

CV Aneka Tunggals yaitu Bapak Agus Cholid serta kepada direktur 
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PT.Merakindo Mix yaitu Bapak Ir Mulyoni Saidie, guna untuk mendapatkan 

data-data yang valid. 

Data primer tersebut diperoleh oleh penulis dengan wawancara,  yang 

mana pada penulisan ini penulis menggunakan metode wawancara semi 

struktur yang hal ini agar melancarkan pada proses wawancara tersebut 

kepada subjek penulisan yang selanjutnya dengan mendokumentasikan 

langsung dari hasil penulisan penulis ketika terjun langsung ke lapangan yaitu 

pada perusahaan kontruksi CV Aneka Tunggals di Pasuruan, PT Merakindo 

Mix serta pada proyek pembangunan pemeliharaan jalan aspal dan conblock 

halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman 

Wediodiningrat. 

b. Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari pihak lain, atau data yang 

tidak diperoleh langsung dari subjek penulisan, dan bisa juga data yang 

diperoleh dari olahan data primer.Data sekunder tersebut dapat diperoleh dari 

literatur, buku-buku, studi pustaka, artikel-artikel dan media masa yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Data tersier adalah suatu data yang diperoleh dari olahan data sekunder, 

sebagai penunjang dan penambahan wawasan bagi perkembangan penulisan. 

Data tersier ini bisa diperoleh dari kamus-kamus atau tafsir yang guna untuk 

penjelasan apa-apa yang belum jelas dari sebuah literatur atau buku. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain: 



a. Metode wawancara 

Adalah seorang interviewer bertanya langsung pada informan, atau 

percakapan antara interviewer dan interviewee yang memiliki maksut tertentu, atau 

antara interviewer dan interviewee dengan melakukan tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan penulisan. 

Wawancara merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk 

tujuan penulisan dengan cara tanya jawab, dengan cara bertemu langsung dengan 

tujuan memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan 

dengan permasalahan.
4
 

Dalam penulisan ini wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semi 

terstruktur, yang mana wawancara ini menggunakan sederetan daftar pertanyaan akan 

tetapi tidak baku, yang didalamnya masih diikuti oleh beberapa anak pertanyaan yang 

dianggap perlu ketika melakukan wawancara. Dalam menggunakan metode ini 

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, sehingga penulis 

akan mewawancarai pihak CV Aneka Tunggals, yang dalam hal ini penulis 

mewawancarai Bapak Agus Cholid yang menjabat sebagai direktur pada perusahaan 

CV Aneka Tunggals, kemudian kepada direktur PT.Merakindo Mix yaitu kepada 

Bapak Ir Mulyono saidie merupakan direktur dari perusahaan tersebut. serta pada 

pembuat kontrak yakni Ibu Nur Widayati selaku pejabat pembuat komitmen dalam 

proyek ini serta kepada bapak Yoyok selaku ketua pelaksana dalam pembangunan 

proyek ini. 
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Untuk instrument wawancara, disini penulis menggunakan alat yakni berupa 

alat tulis yang digunakan oleh penulis untuk mencatat keterangan atau data yang 

diperoleh ketika wawancara dengan informan, selanjutnya juga menggunakan alat 

perekam, yang digunakan sebagai merekam hasil pembicaraan yang telah dipaparkan 

oleh informan, dan yang terakhir dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang 

digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melakukan wawancara dengan informan 

tersebut, dan daftar pertanyaan wawancara sudah terlampir. 

b. Dokumentasi 

Adalah segala sesuatu atau setiap bahan yang tertulis ataupun berupa film. 

Metode dokumentasi ini sudah lama digunakan dalam penulisan sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
5
 

Mengenai metode dokumentasi ini, penulis menggunakan metode tersebut 

dengan tujuan guna untuk memeroleh data-data ataupun buku-buku peraturan yang 

berhubungan dengan obyek penulisan, data-data atau buku-buku tersebut adalah surat 

kontrak perjanjian istisnha’ antara pihak RSJ Radjiman wediodiningrat dan CV 

Aneka Tunggals serta kontrak perjanjian istishnâʻ paralel oleh CV Aneka Tunggals 

dan PT Merakindo Mix,serta surat perjanjian persetujuan kontrak,data-data mengenai 

proses awal pelelangan sampai akhir pelelangan, buku-buku yang mengatur tentang 

kontrak tersebut, serta tulisan-tulisan atau catatan yang dihasilkan dari setelah 
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wawancara kepada para pihak yang berhubungan dengan obyek penulisan ini, serta 

foto-foto selama penulisan berlangsung yang pada akhirnya akan diolah menjadi 

sebuah analisis data. 

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Membandingkan atau mengecek ulang dengan tingkat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dalam penulisan ini untuk memperoleh keabsahan data, 

penulis menggunakan data triagulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, data tersebut digunakan untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pendamping terhadap data tersebut.  

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode triangulasi dengan sumber. 

Triangulasi dengan sumber yaitu hal ini penulis melakukan pengecekan suatu data 

yang diperoleh dari informan melalui waktu serta alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif.
6
 

Adapun triangulasi dengan sumber dapat dicapai oleh penulis dengan cara: 

1. Penulis membandingkan langsung data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Penulis membandingkan serta mencocokkan langsung hasil dari 

wawancara dengan paraturan-peraturan yang dipakai didalam isi kontrak. 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
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Teknik pengolahan data adalah suatu cara dimana data yang sudah diperoleh 

akan diolah lebih lanjut baik di analis atau lebih dijelaskan lagi agar dapat 

menjadikan sebuah data yang utuh yang akan lebih dapat mudah di fahami, yang oleh 

karena itu akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Editing  

Setelah penulis memperoleh data-data dari terjun langsung kelapangan dengan 

hasil wawancara pada obyeknya maka data tersebut selanjutnya di edit terutama dari 

kelengkapan datanya serta kejelasan maknanya dengan dicocokkan kembali serta 

dilakukan pengecekan kebenaran dari suatu data dengan teori-teori yang didapatkan 

dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang pada 

nantinya dengan cara editing ini memiliki tujuan apakah data-data yang diperoleh ini 

bisa mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk 

meningkatkan kualitas data sehingga dicapailah suatu data yang benar-benar valid. 

b. Classifaying 

Setelah melakukan proses editing, kemudian langkah selanjutnya yaitu 

dengan melakukan klasifikasi. Pengklasifikasian data-data yang kemudian 

dicocokkan kembali dengan data yang lainnya sehingga dari hasil tersebut dapat 

membantu mempermudah penulis untuk menganalisis data-data yang diperlukan. 

Klasifikasi data tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui data-data yang 

nantinya akan dianalisis yang kemudian dari data tersebut akan diklasifikasikan 

sesuai dengan topik permasalahan yang sedang diteliti atau dapat juga dengan metode 

klasifikasi ini penulis dapat mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari 



lapangan serta dari hasil wawancara berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada 

sehingga dapat mempermudah pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

c. Verifiying 

Untuk selanjutnya yaitu pembuktian kebenaran data dengan cara penulis 

memberikan hasil wawancara kepada informan untuk diberikan komentar, apakah 

data yang didapatkan oleh penulis tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikan 

olehnya. 

d. Analyzing 

Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengatur ke dalam 

suatu pola, berupa kategori dan satuan dasar,
7
 yang mana dalam analisis data 

memiliki tujuan untuk membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data 

yang teratur dan lebih berarti. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk 

menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam suatu 

penulisan. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

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

dapat dikelola sehingga dapat ditemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
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Ada beberapa tahapan dalam menganalisis sebuah data yang pertama dengan 

megkaji ulang seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber buku ataupun 
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literatur yang didapatkan, kedua setelah itu dibuatlah sebuah rangkuman dengan 

tujuan agar lebih memudahkan bagi penulis untuk mengembangkan informasi yang 

telah didapatkannya, ketiga setelah membuat resume kemudian data-data tersebut 

disususn menjadi satu bagian yang utuh sehingga lebih sistematis dan memudahkan 

bagi penulis, keempat yaitu adanya pemeriksaan kembali terhadap data-data tersebut 

yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman data yang hasilnya dapat diolah 

dengan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis 

kualitatif. 

e. Concluding 

Dan yang terakhir dengan pengambilan kesimpulan dari data-data yang yang 

sudah di analisa, serta merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat 

oleh penulis. 

 

 


