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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis 

penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
52

  

Mengacu pada rumusan masalah maka maka penulis menggunakan 

pendekatan field research dan libarary reseacrch. Penelitian lapangan (Field 

Research) adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit 

sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
53

 Sedangkan 

Penelitian kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, 

catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.
54

 

 

B. Kehadiran Penelitian 

  Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah 

suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian 

sekaligus pengumpul data, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 
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memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan 

atas temuannya.  

  Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada 

menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah 

bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, 

fokus penelitian, prosedu penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan 

hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara past dan 

jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 

penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, 

tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-

satunya yang dapat mencapainya. 

 

C. Objek Dan Subjek Penelitian  

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik  

kesimpulannya.
55

 Dalam penelitian yang akan saya lakukan, yang 

menjadi objek penelitian adalah tinjauan hukum Islam terhadap 

transaksi jual beli game MMORPG toram online. 
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2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti. Subjek penelitian pada 

dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.
56

 

Subjek dalam penelitian ini adalah orang orang yang terlibat dalam jual 

beli game MMORPG toram online. 

 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di warung kopi Mertojoyo Malang yang 

berlokasi di A-Bank Coffee, Jl. Mertojoyo Sel. No.55, Merjosari, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, Malang. 

 

E. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara langsung dengan subjek penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder didapat dari sumber tidak langsung, yaitu melalui 

litaratur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, 

jurnal, skripsi dan artikel dari internet yang bertujuan untuk menambah 

dan menguatkan data primer. Dan juga mengambil data dari web site 

(www.en.toram.jp) dan aplikasi game MMORPG toram online sebagai 

tambahan data yang akan digunakan di dalam penelitian. 
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F.  Prosedur Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Wawancara, Dokumentasi, dan Obsevasi 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.
57

 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seorang.
58

 

3. Obsevasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
59

 

 

G. Analisis Data 

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, 

dalam analisisnya menggunakan diskriptif yaitu suatu bentuk penelitian 

dengan proses pengumpulan data tersebut dianalisa. Yakni penelitian 

diskriptif analisis mengenai analisis terhadap transaksi game Toram 

Online yang kemudian dilihat dari hukum Islam. 
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Adapun beberapa aktifitas dalam analisis data menurut model 

Miles dan Huberman antara lain:
60

 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan penggumpulan data selanjutnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti merangkumkan hal yang pokok, memilih-

milih sasaran penelitian sesuai dengan judul penelitian ini. peneliti 

memfokuskan pada bagaimana terjadiya transaksi dalam  

kelompok Game MMORPG Toram Online. 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah 

menyajikan data (Data Display). Teknik penyajian data dalam 

penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti 

tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun fungsi display data 

disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga 

untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

dipahami tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sajian data yang jelas 

dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaanya. 
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Deskripsi kumpulan informasi tersusun yang 

memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim 

digunakan adalah bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, setelah 

peneliti berhasil memilih data yang ada, peneliti mengumpulkan 

data tersebut dari hasil wawancara ataupun data penunjang seperti 

dokumentasi foto ataupun video anggota Toram Online dalam 

melakukan transaksi dalam Game Toram Online. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Setelah menyelesaikan reduksi data dan penyajian data 

tentang bentuk komunikasi yang terjadi pada kelompok Game 

Toram Online tersebut dilanjutkan dengan aktifitas yang terakhir 

dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari pengumpulan data, 

peneliti mencari makna dari setiap gejala yang yang diperoleh 

selama dilapangan, mencatat keteraturan, atau pola penjelasan dan 

konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi. 

Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-

kesimpulan secara longgar, tetap terbuka dan skeptis tetapi 

kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, 

setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus di verifikasi 

hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid. 
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H. Pengecekan Keabsahan Data 

Didalam kasus ini peneliti menyadari bahwa penelitian kualitatif 

realitas obyektif sesungguhnya tidak pernah bisa ditangkap, maka peneliti 

menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagi 

cara dan berbagai waktu.
61

 

Data-data yang sama akan diuraikan dan dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang 

lebih spesifik, kemudian data yang telah dianalisis tersebut menghasilkan 

satu kesimpulan. Hal ini berarti peneliti bermaksud menguji data yang 

diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber 

lain. 

Didalam penyajian penelitian ini peneliti mengecek data-data yang 

telah didapatkan oleh peneliti melalui wawancara sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada para peserta yaitu anggota Game Toram Online tentang 

bagaimana transaksi dalam game Toram Onlne terjadi. 

 

                                                           
61

 Ibid 


