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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, 

bentuk dan sudut penerapannya. Sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian  

yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari segi 

tujuannya yaitu jenis penelitian study lapangan
1
 atau field reaseach. Karena 

menurut peneliti, penelitian ini lebih mengacu pada pelaksanaan akad di lapangan 

sehingga dengan alasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini 

adalah penelitian lapangan 

 

B. PendekatanPenelitian 

Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif, Nasution 

mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah 

                                                           
1
SoerjonoSoekanto, PengantarPenelitianHukum (Jakarta: UI-Press, 2007), 9. 
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karakter yang memugkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari 

observasi wawancara dan partisipasi langsung
2
. Karena penelitian kualitatif adalah 

instrument dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap 

suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditemukan langsung oleh 

peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.
3
 

  Karena hal demikian dirasa tepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna 

dalam penelitian ini. Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian 

kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan 

cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
4
 

 

C. LokasiPenelitian 

Obyek penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh data 

penelitian yang beralokasi di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan bahwa masyarakat 

Sumberanyar yang mayoritas beragama Islam dan pekerjaan mereka 

beranekaragam (heterogen), seperti tani, pedagang, nelayan. Tetapi nelayan yang 

bekerja mencari ikan di laut banyak melakukan praktek-praktek perekonomian 

yang tidak Islami. Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian, di 

samping itu juga karena pertimbangan waktu biaya dan tenaga. 

                                                           
2
Soejono dan Abdurrahman, MetodePenelitianSuatuPemikiran dan Penerapan (Jakarta : 

RinekaCipta, 1999), 28  
3
S. Nasution. MetodeReseachPenelitianIlmiah (Bandung : Jemmers, 1982), 12-14 

4
Lexy. J., Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif (Bandung: PT. Rosda Karya,2006) 6 



36 
 

 

D. Metode Penentuan Subyek 

Populasi di Desa sumberanyar mata pencahariannya beranekaragam 

seperti petani, pedagang, nelayan. Akan tetapi peniliti hanya melakukan penelitian 

terhadap nelayan. Peneliti mengambil sampel 2 pemilik kapal (juragan) dan 2 

buruh nelayan yang biasa disebut anak buah kapal (ABK). Alasan peneliti 

mengambil sampel 2 pemilik kapal (juragan) dan 2 buruh nelayan yang biasa 

disebut anak buah kapal (ABK) agar untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

 

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut 

diperoleh
5
 Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data 

primer, sumber data sekunder dan tersier 

a. Data Primer  

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

tempat penelitian (lokasipenelitian) dan merupakan data yang 

diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti hasil wawancara dan 

observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak 

yang terkait seperti pemilik kapal serta pengelola kapal. 

 

 

                                                           
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), 107 
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b. Data Sekunder 

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang 

bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa 

dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti 

menggunakan literature berupa buku-buku yang membahas 

mengenai musyarakah dan akad serta buku-buku yang berkaitan 

seperti ekonomi Islam dan jurnal-jurnal ekonomi Islam. 

c. Data tersier 

   Data tersier merupakan sumber data pelengkap sekunder dan 

primer, adapun sumber data tersier yaitu berupa kamus serta 

eksiklopedi yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitan yang 

dilakukan oleh peneliti. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, di antaranya adalah: 

a. Observasi 

  Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung 

adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut
6
. 

Dalammenggunakanmetodeobservasicara yang paling efektif 

                                                           
6
 Moh. Nazir. Metode Penelitian. (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 175. 



38 
 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan 

sebagai instrument. Dan format yang disusun berisi item-item 

tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi
7
. 

Dan dalam penelitian ini observasi akan dilakukan dengan cara 

peneliti langsung terjun kelapangan untuk mengetahui bagaimana 

Akad Musyarakah yang dilakukan oleh Pemilik Kapal Dan 

Nelayan di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo 

b. Wawancara 

  Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan 

dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan 

oleh dua pihak yaitu pewawancara(interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara(interviewer) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu
8
. Dalam metode wawancara ini peneliti 

akan melakukan wawancara kepada pemilik kapal dan pengelola 

kapal sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Dalam 

penelitian ini juga, peneliti akan mempersiapkan beberapa hal 

sebelum meneliti, yaitu (1). Seleksi individu untuk diwawancara, 

peneliti hanya akan mencari beberapa informan dari kalangan 

nelayan serta pemilik kapal (2). Pendekatan terhadap orang yang 

telah diseleksi dan (3).Pengembangan suasana lancer dalam 

                                                           
7
Suharsimi Arikuntho, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 229. 

8
Lexi j Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) 
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wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan 

bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancara. 

Peneliti akan menggunakan jenis wawancara semiterstuktur. 

Dimana peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum 

yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan 

beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara
9
. 

Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 

 

G. MetodePengolahan Data 

 Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan 

(editing), penandaan (coding), penyusunan (reconstructing), sistematisasi 

(systematizing) berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang di 

identifikasi dari rumusan masalah. 

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan analisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. 

Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban 

terhadap permasalahan yang diteliti. 

 

                                                           
9
Ibid  hal. 233 


