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BAB III
METODE PENELITIAN
Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode kaulitatif ini digunakan  karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti  dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diridan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Lexy J Melelong. Metode  Penelitian  Kualitatif.  (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2007) Hal 56 Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam belum fakta yang perlu adanya analisis mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrument utama dalam pengumpulan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian. Ibid., Hal 57
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif  yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan buku angka-angka, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian penelitian akan berisi kutipan-kutipan  data untuk memberi gambaran penyajian laporan, data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi. Deddy Mulyana.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  (Bandung : Remaja Roskadarya 2003) Hal 72

Lokasi Penelitian
Penentuan lokasi penelitian setting selain dibingkai dalam kerangka teoritik juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk itu lokasi dan setting penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal yang penting, karena betapapun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki lebih mendalam oleh seorang peneliti, maka menjadi suatu kerja yang sia-sia. Selanjutnya, penting juga dipertimbangkan apakah lokasi dan setting penelitian memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian  Kontemporer. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 101-102
Desa Podorejo merupakan desa kecil di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Beberapa tahun belakangan ini, desa Podorejo mengalami permasalahan yang melibatkan pihak kepolisian harus turun tangan langsung di desa ini. Permasalahan tersebut, yaitu adanya salah satu warga desa Podorejo yang menjual minuman keras secara bebas, selain itu ada juga beberap warung-warung kopi yang juga menyediakan minuman keras tersebut. Hal ini menyebabkan kekhawatiran warga masyarakat, karena akan pembeli minuman keras yang ditakutkan akan mabuk di tempat tersebut, dan melakukan tindakan di luar kesadaran yang bisa mencelakakan orang-orang disekitarnya. 
Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian tersebut dengan tujuan untuk melihat kenyataan yang ada di lapangan yaitu kediaman penjual minuman keras dan warung-warung kopi yang mnyediakan minuman keras yang menjadi sasaran. Dalam hal demikian peneliti harus siap menghadapi kenyataan di lapangan yang mungkin terus berkembang seiring dengan merebaknya kasus-kasus yang muncul. Untuk itu peneliti harus berusaha untuk membatasi rentang waktu fenomena yang diteliti dan setting penelitian.

Kehadiran Peneliti
Untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan  orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Sejalan dengan pendapat ini, selama pengumpulan data dari subyek penelitian di lapangan, peneliti menempatkan diri sebagai instrument sekaligus pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan. 
Peran sebagai instrument sekaligus pengumpul data, peneliti realisasikan dengan mendatangi sebagai obyek penelitian di desa Podorejo yaitu berupa penjual minuman keras, tokoh masyarakat dan warung-warung kopi yang menyediakan minuman keras. Sebelum peneliti menyerahkan surat permohonan izin penelitian secara resmi dari IAIN Tulungagung kepada Kepala Desa Podorejo peneliti sebelumnya sudah datang di kepala desa Podorejo. Dan peneliti secara resmi memberikan surat izin dari IAIN Tulungagung.

Data dan Sumber Data
Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah “subjek dari mana data itu diperoleh, maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.” Ahmad tanzeh Suyitno, Dasr-Dasar Penelitian.(Surabaya:elkaf,2006), hal 31
	Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan, yang termasuk sumber data primer adalah :
	Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan. Dalam sumber data ini yang termasuk informan adalah seperti penjual minuman keras yang melakukan praktik jual beli minuman tersebut di Desa Podorejo, dan beberapa warung kopi yang juga menyediakan minuman keras. 

Place, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
	Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambaran atau simbol – simbol lain. Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku yang diperoleh dari lapangan, yaitu dari desa Podorejo, di mana peneliti melakukan penelitian. 
	Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Pada data sekunder ini peneliti memakai buku buku yang berisi tentang hakikat minuman keras, jual beli, hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 



Teknik Pengumpulan Data 
Penentuan sumber data dilakukan dengan beberapa metode, yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang telah diteliti.
	Metode Observasi

Observasi disebut juga dengan metode pengamatan. Observasi adalah suatu tekhnik (pengumpulan data) yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Dalam keterangan lain dikemukakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan demikian dalam menggunakan metode observasi untuk pengumpulan data peneliti harus melakukan pengamatan sekaligus juga pencatatan terhadap fenomena yang sedang dikumpulkan informasinya. Metode observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data data yang berkaitan dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual minuman keras dan warung-warung kopi yang menyediakan minuman keras, terhadap hasil jual beli minuman tersebut. 
Sebagai instrument metode observasi ini adalah daftar ringkasan observasi dari hasil cataan penulis menggunakan bulfoin dan buku yang dikemukakan dalam suatu paparan deskriptif sebagai mana lampiran 1 skripsi ini. Hermawan Wasito, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : Grafindo Persada, 2002),   Hal 56
	Metode Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan data yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data secara lisan dari para masyarakat podorejo, termasuk penjual dan pembeli minuman keras. 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari satu pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam interview selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pengejar informasi, sedang pihak lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi. Melalui teknik wawancara, peneliti bisa merangsang informan agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas. Lexy J Melelong. Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2007) Hal 60
Selain itu dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Seperti kita lihat atau dengan teknik yang baik wawancara  di televisi atau radio, merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi disamping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat. Dalam hal ini jenis-jenis wawancara terbagi menjadi dua yakni menurut prosedurnya dan sasaran penjawabannya. Secara prosedur wawancara terbagi menjadi wawancara bebas (wawancara tak terpimpin), wawancara terpimpin, wawancara bebas terpimpin. Sedangkan menurut sasaran penjawabannya yakni wawancara perorangan dan kelompok. Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan. ( Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 213
Dalam wawancara ini yang diwawancarai yaitu warga masyarakat podorejo diantaranya, tokoh agama, tokoh masyarakat, penjual minuman keras, pemilik warung kopi yang mnyediakan minuman keras, dan termasuk pembeli minuman keras, yang berasal dari warga setempat atau dari desa lain. 
	Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan dengan cara peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan harian dan sebagainya. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian  Kontemporer. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 101-102 
Dokumen bisa berupa dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Dokumen pribadi dihasilkan oleh perorangan untuk tujuan pribadi dan untuk penggunaan terbatas seperti surat, buku diari, otobiografi, album foto keluarga, dan rekaman visual lainnya. Sedangkan dokumen resmi dihasilkan oleh para karyawan organisasi untuk pemeliharaan rekaman dan tujuan penyebaran seperti memo, surat kabar, arsip, buku tahunan, dan sejenisnya digunakan untuk mengkaji retorik birokrasi. Rulan Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), hal. 114-115
Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan peneliti untuk mendokumentasikan tentang kegiatan praktik jual beli minuman keras di Desa Podorejo. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan tehadap berbagai sumber, termasuk pada metode wawancara. Peneliti akan mendokumentasi ketika mewawancarai informan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa peneliti benar-benar telah melakukan wawancara dengan masyarakat Podorejo. 

Teknik Analisis Data 
Analisis data kualitatif, teknik analisis data kualitatif juga disebut teknik analisis non statistik, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data-data yang tidak berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir untuk mengatasi data-data menyangkut latar belakang obyek. 
Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif). Andi Mappiare AT, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi. (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hal. 80 Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang analisis praktik jual beli minuman keras di desa Podorejo kan dianalisis dan ditafsirkan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

Pengecekan Keabsahan Data
Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka penelitian dan informan menggunakan teknik: Lexy J. Moleong, Metodologi..., hal. 329-330
	Perpanjangan Keabsahan Data

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada Kepala Desa dan pemilik usaha minuman keras. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.
	Triangulasi

Metode triangulasi merupakan metode paling umum yang dipakai untuk uji validitas dalam penelitian kualitatif. Peneliti menerapkan triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta dengan data hasil observasi. Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis. (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004 ) hal. 4
	Pendiskusian Teman Sejawat 

Pada proses pengambilan data dari awal prose penelitian hingga pengolahannya, peneliti tidak sendiri akan tetapi kadang-kadang ditemani oleh orang lain yang bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk mendiskusikan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan, karena bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang akhirnya akan bisa saling melengkapi. Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian: Buku  Panduan Mahasiswa, cet.ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t.), hlm. 87 


Tahap – Tahap Penelitian
Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah, terfokus serta tercapai kevalitan yang maksimal serta memperoleh hasil yang diinginkan.
Adapun tahapan-tahapan penelitian tersebut meliputi: Ibid.,Hal 90
1).  Tahap Persiapan
Dalam tahapan persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan buku dan teori yang berkaitan dengan permasalahan minuman keras dan Hukum Islam yang mengatur tentang jual beli . Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal penelitian oleh dosen pembimbing. 
	Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data – data yang berkaitan dengan focus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.



	Tahap Analisis Data 

Pada tahapan ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kapada orang lain dengan jelas.
	Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang penulis lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan di tulis dalam bentuk skripsi.


