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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis  Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

dengan terjun ke lapangan untuk melakukan penggalian data kepada ulama 

Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik jual beli akun game free fire lewat grup 

facebook tersebut. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian yang 

bersifat deskriptif kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian 

mendalam dengan cara membaca informasi yang ada di sekitar dan juga aktivitas 

orang yang disekelilingnya, melakukan wawancara dan juga mengamati objek.
46

 

Penelitian ini menguraikan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari 

informan melalui wawancara yang difokuskan kepada ulama Barito Kuala 

terhadap praktik jual beli  akun game online free fire tersebut. 

B. Lokasi  penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Peneliti 

memilih lokasi ini karena di wilayah tersebut banyak masyarakat yang melakukan 

transaksi jual beli game online tanpa mengetahui hukum dari transaksi tersebut 
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Alfabeta, 2016), hlm. 19. 
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hal ini membuat peneliti tertarik lebih jauh tentang pandangan atau pendapat 

ulama di wilayah Barito Kuala tentang game online free fire tersebut. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas informan yang meliputi: nama, umur, pekerjaan, alamat. 

b. Pendapat ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik jual beli 

online akun game free fire lewat grup facebook meliputi: 

1) Pendapat ulama tentang penjual dan pembeli dalam praktik 

tersebut. 

2) Pendapat ulama tentang objek jual beli tersebut.  

3) Pendapat ulama tentang akad dalam praktik jual beli akun game 

Online free fire  

c. Alasan dan dasar hukum ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap 

praktik jual beli akun game online free fire lewat grup facebook 

meliputi: 

1) Pendapat ulama berdasarkan dalil aqli terhadap praktik jual beli 

akun game online free fire 

2) Dalil dari ayat Al Qur’an atau hadis  yang menjadi dasar pendapat 

ulama  
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2. Sumber data 

Di sini peneliti mendapatkan sumber data langsung dari objek penelitian 

yaitu informan, informan yang dimaksud ialah ulama Kabupaten Barito Kuala, 

ada 6 ulama dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Ulama yang terdaftar dan tidak terdaftar di majelis ulama Indonesia 

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

mempunyai majelis ta’lim sendiri. 

c. Ulama yang bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data guna mendapatkan keterangan yang jelas 

mengenai objek yang diteliti, maka penulis menggunakan hal-hal berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan cara bertanya 

kepada pihak responden atau informan sebagai sumber data yang dipandang 

memahami objek yang diteliti.
47

 Dalam hal ini yang menjadi responden atau 

narasumbernya adalah ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap transaksi jual 

beli akun game online free fire. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data fisik berupa catatan ataupun 

arsip para responden yang menunjang penelitian.
48
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E. Teknik Pengelolaan  Dan Teknik Analisis Data 

1. Tenkik Pengelolaan 

a. Editing adalah proses pengecekkan atau memeriksa data yang telah 

berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data 

yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.
49

 Yaitu 

penulis meneliti kembali terhadap data pendapat ulama Kabupaten 

Barito Kuala terhadap praktik jual beli akun game online free fire lewat 

grup facebook. Maka kelengkapan dapat dilengkapi apabila ada data 

yang belum lengkap. 

b. Deskripsi adalah memaparkan data tentang pendapat ulama Kabupaten 

Barito Kuala terhadap praktik jual beli akun game online free fire lewat 

grup facebook yang telah melalui proses editing dan diklasifikasikan 

dalam bentuk laporan deskriptif. 

c. Matriks adalah tabel-tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil 

penelitian secara ringkas. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memakai 

penganalisaan secara kualitatif, analisis kualitatif terdiri dari tiga aliran 

aktivitas yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensi data, penyajian data, 

dan menarik kesimpulan.
50

 Yaitu melakukan penelaahan serta pengkajian 
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secara mendalam pendapat ulama Kabupaten Barito Kuala terhadap praktik 

jual beli akun game online free fire serta alasan dan dasar hukum yang diambil 

ulama tersebut. 


