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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian 

kualitatif yang mengandung karakter-karakter berikut: 

mempelajari makna kehidupan manusia, merepresentasikan 

pandangan dan perspektif manusia, melingkupi kondisi 

kontekstual dimana manusia hidup, memberikan kontribusi 

pada konsep yang sudah ada sebelumnya atau yang baru 

muncul sehingga mampu menjelaskan perilaku sosial 

manusia, dan menggunakan sumber atau bukti majemuk, 

bukannya sumber penelitian yang tunggal
75

. Secara spesifik, 

penelitian ini membahas konsep bunga bank dari sudut 

pandang Muhammadiyah, dimana penulis mempelajari 

landasan dan kedudukan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mensahihkan 
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perspektifnya bahwa bunga bank adalah riba yang bersifat 

haram. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis 

penelitian ini, digunakan sumber data sekunder, dimana data 

diperoleh dari bahan kepuastakaan untuk memahami 

permasalahan riba. Penelitian hukum normatif ini mencakup 

pengamatan terhadap peraturan dan asas hukum mengenai 

bunga bank dan riba yang dikeluarkan oleh berbagai institusi 

yang relevan dengan peraturan dan asas hukum tersebut. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

konsep (conceptual approach), dimana penulis 

membandingkan berbagai konsep yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. Fokus penelitian ini adalah fatwa 

bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga penelitian ini 

mencakup konsep mengenai bunga bank dan riba serta 
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berbagai kajian hukum agama, pemerintah, dan peraturan 

lainnya. 

 

C. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 

1. Bahan Hukum Primer; yaitu bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat berupa Al-Qur,an dan As-

Sunnahkemudian  Kitab Undang-undang. 

2. Bahan Hukum Sekunder; yaitu kajian teoritis yang berupa 

pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan 

penunjang hukum primer yang berupa:  

a. Buku dan literatur lain yang terkait dengan penelitian 

b. Karya ilmiah dan jurnal penelitian resmi yang terkait 

dengan penelitian 
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3. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Non-hukum; yaitu 

bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum 

primer dan bahan sekunder berupa:  

a. Kamus 

b. Ensiklopedia 

c. Referensi lain yang terkait dan mendukung penelitian 

 

D. Teknik Pengumpulan Bahan 

Teknik pengumpulan bahan merupakan bagian 

terpenting dalam suatu penelitian, karena tujuan utamanya 

adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan bahan, maka penulis tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

berbagai teknik berikut. 

1. Observasi 

Observasi merupakan cara yang paling berharga 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif 

karena memungkinkan penulis untuk melihat dan 
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menyerap seluruh informasi secara langsung. Oleh karena 

itu, hasil observasi penulis dipandang sebagai data primer 

penelitian.
76

 Dalam penelitian ini, observasi ditujukan 

untuk memperoleh informasi mengenai pendapat berbagai 

kelompok dan institusi terhadap riba. Teknik ini dilakukan 

sebelum dan selama penelitian berlangsung. 

 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan informasi atau data 

yang lebih mendalam atau untuk melakukan studi 

pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang harus 

diteliti. Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang 

saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dan 

pertanyaan, sehingga dapat dikonstruksikan maknanya 

dalam topik tertentu. Isi pernyataan dapat mencakup 

fakta, data, pengetahuan, dan evaluasi responden yang 

relevan dengan fokus masalah. 
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Wawancara merupakan interaksi antara 

pewawancara dan narasumber, dimana yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam 

konteks wawancara terstruktur, penulis menyusun daftar 

pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. 

Kemudian, saat tatap muka dengan narasumber, penulis 

menggali informasi dan respon dari narasumber sesuai 

dengan daftar pertanyaan yang telah disusun. Untuk lebih 

dari satu narasumber, penulis akan melakukan proses 

yang sama dan konsisten secara berulang kali.
77

 

Adapun Narasumber pada penelitian ini, sebagai 

berikut 

1. Prof. Syamsul Anwar 

2. Dr. Khaerudin Hamsin 

3. Fuad Zain Muhammad 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau 
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karya-karya dari seseorang. Metode ini lebih mudah 

dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya. 

Dokumen itu dapat dibagi atas dokumen pribadi dan 

dokumen resmi. Dokumen pribadi berisi catatan-catatan 

pribadi dari koperasi tersebut dan dokumen resmi berisi 

catatan-catatan yang bersifat formal dari kopersasi-

koperasi. 

 

E. Lokasi Pengumpulan Bahan Penelitian 

Lokasi pengumpulan bahan penelitian merupakan 

tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat 

ditemukan yakni, perpustakaan, pusat data di instansi terkait, 

media internet, forum diskusi, dan seminar. 

 

F. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis Bahan hukum merupakan bagian yang sangat 

penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data 

maka data dapat memberikan arti makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Analisis ini menjelaskan  
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suatu proses yang merinci usaha secara formal untuk 

menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja itu. Dapat 

disimpulkan bahwa analisis dasar hukum adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Analisis data penelitian ini dilakukan dalam lima 

tahap, yaitu compiling, disassembling, reassembling and 

arraying, interpreting, dan concluding.
78

 Berikut adalah 

pembahasan untuk setiap tahapan analisis. 

1. Compiling 

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan seluruh 

informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Informasi-informasi tersebut dirapikan 

berdasarkan aturan tertentu (kronologis waktu, kelompok 

informasi, metode pengambilan data, dan sebagainya) 

sebagai basis data penelitian.
79

 Penulis merapikan catatan 

lapangan, menyusun transkrip wawancara, dan 
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mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan 

perbankan, bunga bank, dan riba. 

2. Disassembling 

Setiap data yang telah dirapikan kemudian 

dipisahkan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. 

penulis dapat melakukan pemberian label atau kode 

tertentu pada tiap bagian kecil tersebut.
80

 Pada tahap ini, 

penulis menandai setiap bagian dari catatan lapangan, 

transkrip wawancara, dan dokumen – untuk memisahkan 

data perbankan, bunga bank, dan riba. 

3. Reassembling and arraying 

Tahap ini merupakan penyusunan ulang dari 

bagian-bagian yang terpencar dalam tahap kedua (tahap 

sebelumnya), dan mengelompokkannya ke dalam 

kelompok data yang lebih besar. Selain itu, tahap ini juga 

meliputi penataan data dalam susunan/daftar tertentu.
81

 

Dalam penelitian ini, penulis menyusun data ke dalam 
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kelompok yang lebih besar, sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian, yaitu kelompok data yang terkait 

dengan landasan Muhammadiyah dalam menetapkan 

fatwa bunga bank serta kelompok data yang terkait 

dengan kedudukan fatwa bunga bank tersebut terhadap 

masyarakat Muhammadiyah. 

4. Interpreting 

Pada tahap keempat, bahan-bahan yang telah 

diikumpulkan dan ditata kemudian disusun dalam bentuk 

naratif, dengan menyertakan tabel atau diagram apabila 

perlu.
82

 Hasil akhir interpretasi kemudian disajikan dalam 

Bab IV: Temuan dan Pembahasan. 

5. Concluding 

Tahapan terakhir dalam analisis data penelitian 

adalah pengambilan kesimpulan. Dari keseluruhan 

penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan 

yang sesuai dengan hasil interpretasi (tahap keempat).
83
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Kesimpulan yang diambil oleh penulis pada tahap ini akan 

disajikan pada Bab V: Penutup. 

 

  


