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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian 

kualitatif, yang dimana penelitian ini akan meneliti suatu hukum Islam terhadap 

pandangan ulama tentang uang yang didapatkan dari aplikasi Indo Today, dengan 

demikian penelitian ini akan menghasilkan penemuan suatu aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan 

hukum yang dihadapi.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 

hukum empiris, mengkaji hukum yang konsepnya ialah perilaku nyata sebagai 

masalah sosial yang sifatnya tidak tertulis yang hanya dialami setiap manusia 

dalam berkehidupan bermasyarakat.52 Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk 

mendapatkan data-data dilapangan yang berkenaan dengan pendapat para 

ulama tentang penghasilan dari aplikasi Indo-Today. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

memiliki tujuan agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

masalah manusia dan sosial.

                                                 
52 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 

hlm. 80.   
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Peneliti menyimpulkan bagaimana subjek memperoleh pendapat tersebut 

memepengaruhi dalam perilaku mereka.53 

B. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih lokasi di kota Anjir Pasar, kabupaten Barito Kuala, 

terhadap pengguna aplikasi Indo Today. Pemilihan lokasi di Kota Anjir Pasar ini, 

karena sesuai dengan masalah beberapa perbedaan pendapat dari para ulama di 

daerah Anjir Pasar. Dengan demikian pengambilan lokasi ini tentunya akan 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya dan mendapatkan data yang 

sesuai akan masalah yang diteliti. 

C. Objek dan Subjek atau Informan Penelitian 

1. Objek 

Objek dari penelitian ini ialah pendapat para ulama tentang hukum dari 

penghasilan dari aplikasi Indo Today. 

2. Subjek/Informan 

Subjek yang dapat menjadi informan untuk penelitian ini ialah para 

ulama Barito Kuala yang akan menyampaikan pandangannya terhadap 

penghasilan dari Indo Today. Ulama yang dimaksud yaitu: 

a. Ulama yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Majelis Ulama 

Indonesia, Kementrian Agama Kabupaten Barito Kuala. 

b. Ulama yang membuka pengajian Majelis ta’lim di tempat warga 

ataupun mempunyai majelis ta’lim sendiri. 

                                                 
53 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Cet. 2, 

(Bandung: Alumni, 2006), hlm. 139. 
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c. Ulama yang bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala. 

D. Data dan Sumber Data  

Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang 

didapat saat tepat dilapangan tentang pendapat ulama Barito Kuala mengenai 

penghasilan dari aplikasi Indo Today dan data diperoleh melalui berbagai macam 

teknik pengumpulan data dengan wawancara, analisis dokumen, observasi yang 

telah dimuat dalam catatan lapangan (transkrip) yang memuat tentang:54 

1. Pandangan para ulama Barito Kuala tentang penghasilan dari aplikasi Indo 

Today 

2. Dasar hukum yang digunakan para ulama Barito Kuala dalam 

menyampaikan pendapatnya terhadap penghasilan dari penggunaan aplikasi 

Indo Today. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber 

data sekunder yaitu 

1. Primer 

Data primer bertujuan mendapatkan informasi secara langsung dari 

sumbernya berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan penulis. Pengambilan 

data primer dilakukan dengan cara wawancara.55 Wawancara disini akan 

dilakukkan kepada para ulama dan pengguna aplikasi Indo Today. 

2. Sumber Data Sekunder 

                                                 
54 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), hlm. 68.   
55 Ibid., hlm. 68 
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Data yang diambil secara tidak langsung, dapat diambil melalui 

dokumen, jurnal, buku dan sumber tertulis lainnya.56 

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Observasi Suatu tindakan mengamati kejadian dalam keadaan atau hal 

yang menjadi sumber data.57 Pengamatan ini akan dilakukan secara langsung 

terhadap aplikasi Indo Today, untuk mendapatkan data dan mengetahui 

permasalahan yang diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk 

mendapatkan informasi lisan melalui percakapan secara langsung dengan 

seseorang yang memberikan keterangan.58 Wawancara akan dilakukan kepada 

para ulama yang menyampaikan pendapatnya mengenai penghasilan dari 

aplikasi Indo-Today, dan para pengguna aplikasi Indo Today. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ini bertujuan sebagai penguat tanda bukti dalam 

mengumpulkan data bahwa peneliti telah menjalankan penelitiannya. 

Dokumentasi penelitian ini berupa foto atau gambar dari data kegiatan 

                                                 
56 Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan 

Pengapdian Pada Masyarakat UPN Yogyakarta Press, 2020), hlm. 53.   
57 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm. 175. 
58 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 64. 
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penelitian terhadap pendapat ulama tentang penghasilan pada aplikasi Indo 

Today yang diteliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan 

dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung, 

kemudian data yang sudah terkumpul itu diolah dengan beberapa tahap, yaitu  

a. Tahap pertama, reduksi data proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian 

ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga 

dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh 

data mengenai permasalahan penelitian yang diteliti.  

b. Tahap kedua penyajian data yaitu, diarahkan agar data hasil reduksi 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah 

dipahami.  

c. Tahap kedua penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahap ini merupakan 

tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh 

sebagai hasil dari penelitian.  
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2. Teknik Analisis Data 

Dalam teknis analisis, metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari 

fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus 

yang dilakukan pada para ulama Barito Kuala yang memberikan pendapatnya 

terhadap masalah yang diteliti ini. Dari realita dan fakta yang khusus ini 

kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Sehingga dalam penelitian ini 

penulisan data diperoleh dari lapangan dan sumber lainya dari seperti buku, 

jurnal arsip dan dokumen. 

  




