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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan 

      Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang mana proses 

mendapatkan dan pengambilan datanya diutamakan dari observasi lapangan 

berupa wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian 

ini dalam hal ini adalah majelis hakim yang memutus perkara No 

725/Pdt.G/2018/Pa.Smn di Pengadilan Agama Sleman. Pendekatan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan 

dengan bahan hukum utama dan menelaah asas, teori, konsep dan peraturan 

perundang-undangan yang memiliki hubungan dan dapat dijadikan acuan 

dalam penelitian ini.  

2. Lokasi Penelitian  

      Lokasi penelitian adalah tempat dimana pengambilan data dilakukan 

oleh penulis, yaitu di Pengadilan Agama Sleman dimana perkara No. 

725/Pdt.G/2018/Pa.Smn ditetapkan. 

3. Informan Penelitian  

     Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Hakim Tunggal  

yang memutus perkara no 725/Pdt.G/2018/Pa.Smn serta Panitera Pengganti 

dalam perkara ini. 
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4. Teknik Penentuan Informan 

      Dalam suatu penelitian teknik penentuan informan mempunyai peranan 

penting yang mana akan menentukan hasil dari penelitian tersebut. Penulis 

menggunakan teknik purpose sampling (sampling sengaja, bertujuan) 

digunakan karena penulis mempunyai pertimbangan secara personal dalam 

memilih individu-individu dan memandang bahwa hanya individu tertentu 

saja yang dapat merepresentativekan terkait hal tersebut1. Dalam hal 

penelitian ini penulis memilih informan dari hakim tunggal dan panitera 

pengganti dalam perkara no 725/Pdt.G/2018/Pa.Smn. 

5. Teknik pengumpulan data  

      Merupakan tahapan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam suatu 

penelitian yang selanjutnya akan disajikan sehingga dapat di pahami oleh 

pembaca. Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian field 

research maka untuk sumber data dapatt diperoleh dari: 

a. Wawancara dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan 

keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian. wawancara sendiri 

terbagi menjadi dua yang pertama yaitu wawancara berencana 

(standardized interview) dan wawancara tak berencana (unstandarized 

interview), perbedaan antara kedua metode wawancara ini adalah pada 

perlu tidaknya pembuatan susunan pertanyaan yang akan menjadi 

pedoman dalam mewawancarai informan2. dalam  penelitian ini penulis 

                                                
1Soehardi Sigit, Metode Penelitian Sosial – Bisnis – Manajemen, (Yogyakarta: BPFE 

UST, 2003), 109.  
2Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 

2001), 100.  
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menggunakan standardized interview yang  dilakukan kepada pihak-

pihak memiliki kompeten dan kewenangan terhadap topik akad  

murabahah ini yaitu hakim tunggal yang memutus. 

b. Dokumen merupakan rekam suatu peristiwa berupa data dalam bentuk 

buku, kitab fiqh dan jurnal. Penulis mengambil beberapa dokumen 

autentik berupa akad murabahah, gugatan dan putusan pada perkara no 

725/Pdt.G/2018/PA.Smn dari tempat penelitian yang dibutuhkan untuk 

penulisan skripsi. 

6. Keabsahan data  

      Pada penelitian ini penulis menggunakan uji kredibilitas yaitu untuk 

mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan kriteria derajat 

kepercayaan yang memiliki fungsi melaksanakan proses bertanya dan 

menemukan jawaban (inkuiri) guna mencapai tingkat kepercayaan 

penemuan. derajat kepercayaan memiliki dua pendekatan yaitu etic yang 

didasarkan ada pandangan peneliti terhadap suatu objek dan emic 

berdasarkan pandangan subjek penelitian atau responden. teknik 

pemeriksaan kepercayaan dilakukan dengan metode triangulasi yang berarti 

pengujian keabsahan data dengan berbagai sumber, metode dan berbagai 

waktu dengan demikian data yang sudah dikumpulkan perlu dilakukan chek 

dan rechek.3 

 

 

                                                
3M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 284. 
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7. Teknik Analisis Data 

      Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul dengan lengkap 

maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data, yaitu suatu proses 

mengolah dan penyerderhanaan data menjadi suatu bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan dipahami, Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara 

menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi 

kesimpulan yang lebih khusus. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh 

dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji putusan pengadilan, 

penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta 

dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk 

menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik 

kesimpulan dari data yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab 

apakah pelaksanaan akad murabahah pada kasus putusan pengadilan 

No.725/Pdt.G/2018/PA.Smn sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. 

 


