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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan yakni analisis terhadap penetapan status 

keharaman bunga bank  dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

merupakan penelitian hukum Islam normatif. Penelitian hukum normatif mencakup 

penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap sejarah 

hukum, sinkronasi hukum, dan perbandingan hukum.
38

 Penelitian ini menganalisis 

penetapan status keharaman Bunga Bank yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. 

 

B. Bahan Penelitian 

Bentuk penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian yang 

menggunakan studi pustaka. Maka yang akan menjadi sumber-sumber yang akan 

digunakan penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh data mencakup berbagai 

jenis bahan penelitian, yakni: 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                           
38

 Tim Penyusun, 2007, Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, hlm 34. 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya 

mempunyai otoritas.
39

 Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-

Qur‟an, Hadits, Peraturan Perundang-undangan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer.
40

 Adapun bahan hukum sekunder yang akan 

digunakan adalah buku, kitab, literatur, hasil penelitian terkait, doktrin-doktrin 

yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
41

 Yang menjadi 

bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah kamus istilah hukum, kamus istilah 

hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, 

Ensiklopedia. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Yogyakarta. 

 

                                                           
39

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10138/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllo

wed=y diunduh pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 pukul 09.54 WIB. 
40

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10138/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllo

wed=y diunduh pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.43 WIB. 
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http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10138/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllo

wed=y diunduh pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 pukul 10.45 WIB. 
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D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi ayat-

ayat Al-Qur‟an, hadits, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah 

yang berkaitan dengan objek analisis. Kemudian data-data tersebut akan disusun 

secara sistematis agar memudahkan proses analisis. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis 

data atau dapat kita sebut teknik pemberian telaah terhadap data yang kita susun. 

Tahapan ini sangat penting dan perlu diperhatikan karena berfungsi untuk menjawab 

rumusan masalah serta pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya
42

. 

Dalam penelitian ini, digunakan sifat analisis evaluatif dimana nantinya penulis akan 

memberikan justifikasi atas hasil penelitian. 
43

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah penulisan sehingga skripsi ini memiliki materi 

pembahasan yang sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

                                                           
42

 Faisar Arnanda Arfa dan Watni Marpaung,2016,Metodologi Penelitian Hukum Islam, Jakarta: 

Kencana, hlm.108-109. 
43

 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad , 2007, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.131. 
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Bab I, yakni merupakan bagian pendahuluan berisikan latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, serta manfaat baik manfaat 

secara praktis maupun manfaat secara teoritis yang akan didapatkan dari adanya 

penelitian ini. 

Bab II, berisikan tinjauan tentang istilah-istilah seperti pengertian riba, jenis 

riba, bunga dalam perbankan, Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia. Tinjauan-tinjauan ini diperlukan sebagai informasi mengenai 

permasalahan yang dikaji dan sebagai acuan melakukan langkah penelitian 

selanjutnya. 

Bab III, membahas terkait metode penelitian seperti jenis penelitian, bahan 

penelitian yang digunakan mulai dari bahan hokum primer, sekunder, hingga tersier, 

kemudian teknik pengumpulan bahan penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, 

serta sistematika penulisan. 

Bab IV, adalah inti dari penelitian yang berisikan pembahasan yang terdiri 

atas bagian-bagian, yang merupakan hasil penelitian  dengan analisis yang dilakukan 

oleh penulis terhadap penetapan status keharaman bunga bank  dalam Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. 

Bab V yakni bab terakhir, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan atas 

hasil penelitian dan saran. Dilanjutkan daftar pustaka yang berisi sumber-sumber 
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pustaka apa saja yang digunakan dijadikan penulis sebagai acuan penulisan dari 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


