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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

dengan terjun kelapangan untuk melakukan penggalian data kepada beberapa 

ulama. 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

untuk pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data hasil dari wawancara 

dengan informan dan menganalisis dari data tersebut. 

Penelitian ini mengambil lokasi wilayah di Kota Buntok Kabupaten Barito 

Selatan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan disana termasuk daerah yang banyak 

pengusaha sarang burung waletnya dan termasuk daerah yang banyak 

memperjualbelikan sarang burung walet. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh ulama yang ada dikota buntok 

kabupaten barito selatan. Yang dipilih dengan beberapa kriteria, sampel dari 

penelitian ini sekitar 6 orang ulama dari seluruh ulama yang ada dikota buntok. 

Sedangkan penarikan sampel dilakukan dengan teknik porpusive sampling 

(sumpling yang bertujuan). Penarikan sampel didasarkan atas pertimbangan 

sebagai berikut: 
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1. Terdaftar sebagai ulama di Kementrian Agama kota Buntok 

2. Berdomisili di kota Buntok 

3. Bersedia menjadi informan. 

4. Berkompeten dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Objek penelitian ini adalah pendapat ulama Kota Buntok tentang hukum 

suara panggil sarang burung walet yang sesuai dan dasar hukumnya. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas informan, meliputi: nama, umur, dan alamat. 

b. Pendapat hukum ulama kota Buntok tentang hukum suara panggil sarang 

burung walet yang tidak sesuai ukuran. 

c. Alasan dan dasar hukumyang melatarbelakangi pendapat ulama Kota 

Buntok tentang hukum suara panggil sarang burung walet. 

d. Informan adalah orang yang mengetahui adanya suara panggil sarang 

burung walet yang mengganggu di Kota Buntok. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah para ulama Kota Buntok 

yang berjumlah sekitar 6 orang, dengan ketentuan bahwa mereka dapat 

memenuhi syarat-syarat yang telah dipertimbangkan oleh penulis. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah: 

1. Wawancara, yaitu tanya jawab antara penulis dengan responden tentang 

permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara. 

2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku dan sumber catatan serta bahan kuliah yang 

berhubungan dengan topik penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Untuk mengolah data yang diperlukan,penulis menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu data yang didapat dari ulama di cek kembali, sehingga 

diketahu data yang diperoleh dapat dimasukan atau tidak dalam proses 

penyempurnaan. 

b. Kategorisasi, yaitu melakukan pemilihan terhadap data yang sudah diedit 

berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis. 

2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis 

kualitatif, analisis ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara 

mendalam terhadap data yang didapat dan membandingkan kesesuaian teori 

etika berbisnis dengan pengaplikasiannya sehingga diperoleh kesimpulan 

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah. 
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F. Tahap Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis serta mencapai tujuan 

yang diinginkan dalam penelitian ini, penulis menempuh tahapan-tahapan sebagai 

berkut: 

a. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, 

kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta arahan dan 

persetujuan, selanjutnya diajukan kepihak jurusan HukumEkonomi Syariah, 

setelah disetujui diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh fakultas, 

diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional, setelah diterima 

lalu diadakan seminar desain operasional skripsi. 

b. Tahap Pengumpulan Data  

Tahap ini penulis terjun kelapangan dengan melakukan 

penghimpunan data dari para informan, sehingga diperoleh data secara jelas 

berkaitan dengan obyek penelitian. 

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian yang diperlukan terkumpul, kemudian 

diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, untuk memperoleh kesimpulan 

hukumnya, maka penulis menganalisis secara obyektif dengan berpedoman 

pada landasan teoritis yang telah disusun. 
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d. Tahap Konsultasi 

Setelah mengolah data yang terkumpul kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbingdan asisten dosen pembimbing 

e. Tahap Penyusunan 

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh data 

berdasarkan sistematika yang ada. Untuk kesempurnaannya, maka 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, setekah mendapat persetujuan 

dan dianggap sempurna sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam 

bentuk skripsi dan siap untuk dimunaqasahkan daihadapan tim penguji 

skripsi. 

 


