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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti 

objek yang alamiah, dimana hasilnya lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, 

tidak di manipulasi peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi 

dinamika pada objek tersebut (Sugiyono, 2014: 15). 

Tujuan peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu peneliti ingin 

mengetahui secara mendalam dan memahami tentang praktik sewa menyewa 

mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

apabila di tinjau dari perspektif fiqh Ijārah. 

Maka, jika dilihat dari tujuan peneliti untuk melakukan penelitian 

tersebut, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif-deskriptif. 

“Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan 

metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti” (Moleong, 2012: 11) 

B. Objek Penelitian 

Objek yang ada dalam penelitian ini adalah rental mobil yang berada di 

sekitar area Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  
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C. Populasi, Sample dan Teknik Pengambilan Sample 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rental mobil 

yang berlokasi di area sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

2. Sampel 

Sampel penelitiannya adalah pihak-pihak yang bekerja di rental 

mobil seperti: pemilik rental, pengelola rental dan sopir rental mobil yang 

berada di area sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu non 

probability sampling yang artinya tidak memberikan kesempatan yang 

sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel yang diteliti 

(Sugiyono, 2016: 218), dan metodenya menggunakan purposive 

sampling yang mana sampel yang dipilih berdasarkan pada kriteria 

tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Berdasarkan latar belakang dan 

rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka 

sampel sumber datanya adalah pemilik rental, pengelola rental, dan sopir 

yang bekerja di rental tersebut. Adapun kriteria dalam menentukan 

sampel yang akan diambil yaitu: 

1. Rental yang akan diteliti minimal sudah 1 tahun beroperasi dalam 

menjalankan bisnisnya. 
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2. Informan telah bekerja di rental mobil tersebut selama minimal 1 

tahun. 

3. Pemilik rental menyetujui untuk dilakukannya wawancara dengan 

karyawan-karyawan rental seperti pengelola dan sopirnya. 

4. Informan bersedia untuk di wawancarai. 

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Data 

Pada penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah 

sumber data primer. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian, menggunakan instrument yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2016: 225). 

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa jawaban informan 

yang menjadi sampel penelitian yang diperoleh dari wawancara langsung 

dan mendalam yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan 

yaitu dengan pihak-pihak yang bekerja di rental mobil. Selain itu data 

primer lainnya yang di dapatkan dari objek penelitian yaitu berupa nota 

awal akad, kontrak akad atau perjanjian sewa, serta brosur harga dan 

alamat lengkap persewaan mobil. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan penelitian 

lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan 

keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. 
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Data-data akan dikumpulkan melalui dua cara yaitu wawancara dan 

dokumentasi. 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara 

terstruktur untuk menggali informasi yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai 

pihak pemilik sewa rental mobil disekitar kampus Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berasal dari 

objek penelitian ini yaitu rental mobil. Dokumen yang digunakan 

berupa brosur penyewaan mobil, perjanjian tertulis (kontrak akad), 

beserta foto-foto kegiatan wawancara dengan narasumber yang 

bekerja di rental mobil. Dokumen tersebut kemudian di telaah dan di 

deskripsikan secara tertulis oleh peneliti. 

E. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Triangulasi Teknik. Tujuan menggunakan triangulasi 

teknik adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai 

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang telah 

diperoleh berbeda, maka peneliti melakukan wawancara kembali dengan 

informan yang bersangkutan untuk memasikan data mana yang benar 

(Sugiyono, 2016: 274). 
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Setelah data yang diperoleh melalui wawancara terkumpul, data 

tersebut akan ditinjau dari segi teori yang bertolok ukur pada perspektif 

fiqh ijārah sehingga dapat membentuk suatu kesimpulan yang dapat 

menyatakan sesuai atau tidak sesuai antara teori fiqh ijārah dan 

praktiknya di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2016: 246) analisis data dalam penelitian 

kualitatif-deskriptif, dilakukan pada waktu pengumpulan data di 

lapangan, dan setelah berakhirnya pengumpulan data dilakukan. 

Bersamaan dengan waktu wawancara, sudah dilakukan proses analisis 

data dari hasil wawancara yang telah didapatkan. Apabila jawaban dari 

wawancara belum memadai, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut 

sampai data dianggap kredibel. 

Proses Analisis data yang peneliti lakukan yaitu ada beberapa 

tahap: Pertama, hal yang pertama kali dilakukan dalam menganalisis data 

yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini di 

lokasi yang menjadi objek penelitian dengan cara wawancara. Kedua, 

pada tahap ini akan dilakukan pemilihan dan pengelompokkan data 

sesuai permasalahan yang telah di dapatkan selama melakukan 

wawancara bersama informan. Apabila data tersebut dirasa kurang 

memadai maka akan dilakukan wawancara berikutnya untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan.Ketiga, karena penelitian ini 
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juga merupakan library research maka pada proses menganalisis data 

yang dilakukan berpedoman dan berpatokan pada ketentuan fiqh ijārah.  

Pada tahap ini akan dilakukan tahap menelaah dan meninjau buku terkait 

fiqh ijārah mengenai pelaksanaan akad, rukun dan syarat yang berlaku 

serta dasar hukum ijārah tentang pertanggung jawaban ganti rugi 

kerusakan faktor keausan dan faktor alam yang mana kerusakan pada 

barang sewaan bukan diakibatkan oleh kelalaian dan pelanggaran dari 

pihak yang menggunakan barang tersebut. Kemudian tahap yang terakhir 

adalah menyajikan hasil penelitian dalam bab pembahasan berbentuk 

narasi dan dilanjutkan penulisan kesimpulan. 


