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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yakni suatu cara yang ditempuh dengan 

menjelaskan rancangan penelitian berupa proses dalam prosedur atau 

langkah-langkah yang digunakan, waktu penelitian, sumber data 

penelitian, serta diperoleh dengan cara penelitian dianalisis atau diolah. 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang penulisannya 

dengan cara kajian pustaka atau literature (Library Research), 

penelitian yang mengambil sumber-sumber data yang diperoleh 

melalui penelitian buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan 

pokok masalah yang akan dibahas. Selain itu penulis memanfaatkan 

data kepustakaan yang berupa buku, kitab, artikel, jurna, dan 

penelitian-penelitian yang memiliki relevansi yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

Sedangkan penelitian ini bersifat teologi normatif, yaitu 

pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur’an 

dan Hadits serta pendapat para ulama terkait transaksi jual beli. Serta 

pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk 

menkaji bagaimana relevansi hukum Islam terhadap hukum 

perlindungan konsumen kemudian dapatlah diambil kesimpulan dari 

penelitian. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini ada 2 (dua) 

yakni sumer primer dan sumber sekunder, sumber data tersebut di 

antaranya: 

a. Sumber primer yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, fiqih 

muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) 

b. Sumber sekunder yang bersumber dari skripsi, buku, jurnal, artikel, 

makalah, internet dan kitab yang berhubungan dengan judul 

penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan dan mencari data pada penelitian ini 

adalah menggunakan studi kepustakaan (Library Research), yaitu 

teknik penelitian dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, 

memahami dan mencerna dari sumber primer dan sumber sekunder 

yang memiliki relevansi sesuai dengan pokok permasalahan sehingga 

permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data 

yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang 

menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisa dengan analisis deskriptif 

kualitatif yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian yang tidak 

didasarkan pada angka, melainkan dengan menguraikan sumber-
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sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. 

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berfikir yang berangkat 

dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


