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BAB III 

METODE PENELITIAN 

. 

A. Rancangan Penelitan  

Rancangan penelitian dalam penelitain ini meliputi dua hal. Kedua 

hal tersebut yakni pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Dengan 

melakukan sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting 

untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti, sehingga bisa 

menghasilkan karya ilmiah yang baik dan terarah. 

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian dalam penelitian tesis ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif  digunakan karena 

penelitian ini didasarkan pada penelitian yang objeknya bersifat 

alamiah dan peneliti berkedudukan sebagai instrument kunci.
96

 

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutib oleh Lexy J. 

Moleong penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti uang menghasilkan data deskripsi yang berupa kata-kata, 

gambar, pengamatan dan bukan angka-angka.
97

 Dalam hal ini para 

pelaku Bitcoin dapat mengetahui hukum penggunaan Bitcoin menurut 

para ulama yang ada di Kabupaten Tulungagung seperti Nahdlatul 

Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII).  
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Penelitian ini menghasilkan data deskriftif, maksudnya yaitu 

metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data 

atau  keadaan subjek penelitian  mengenai penggunaan Bitcoin yang 

ada di Tulungagung kemudian dianalisis berdasarkan teori yang 

ditetapkan serta dapat memberikan informasi  yang mutakhir sehingga 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat 

mengetahui hukum penggunaan Bitcoin yang saat ini masih menjadi 

sebuah problematika di masyarakat.  

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan 

penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat 

suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan 

penyusunan yang akurat.
98

 Maka pendekatan kualitatif akan lebih 

mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam 

terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan jenis 

penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh 

sumber data primer dari informasi secara langsung
99

 guna untuk 

memperoleh data deskriptif yang sesuai dengan fakta alamiah maka 

penelitian dilakukan di lapangan yaitu berupa wawancara langsung 

kepada para tokoh ormas muslim yang ada di Kabupaten Tulungagung 
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seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia (LDII).  

 

B. Kehadiran Penelitian 

Peneliti dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrument kunci 

yang juga berkedudukan sebagai pengumpul data secara langsung di 

lapangan, sehingga kehadiran peneliti dilapangan merupakan unsur yang 

mutlak diperlukan, si peneliti sendiri selaku intrumen penelitian, 

sementara instrument lainnya berupa buku catatan, alat rekam dan 

kamera.
100

 Dengan begitulah kedudukan seorang peneliti dalam penelitian 

kualitatif yaitu sebagai alat penelitian yang utama dan paling penting. 

Sebagai peneliti harus mampu yaitu untuk melakukan wawancara terhadap 

informan untuk menentukan data apa saja yang akan diperoleh seseuai 

dengan yang dibutuhkan si peneliti. 

Dengan adanya pendekatan kualitatif maka semua data yang 

diperoleh peneliti dari informan terkait dengan bitcoin yang ada di 

Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari pandangan ulama NU, 

Muhammadiyah, dan LDII, yaitu dengan cara wawancara, pengamatan 

yang kemudian dikaji dalam menemukan hasil dari tujuan penelitian. 

 

 

C. Lokasi Penelitian  
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Penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tulungagung yang telah dipilih secara cermat berdasarkan 

beberapa pertimbangan bahwa lokasi ini dapat diperoleh informasi 

mengenai Bitcoin, yaitu kepada beberapa pengguna Bitcoin dan beberapa 

ormas muslim yang ada di Kabupaten Tulungagung seperti Nahdlatul 

Ulama, Muhammadiyah dan LDII. Peneliti memilih Lokasi penellitian, 

dengan alasan masing-masing pemilihan tempat yang disebutkan sebagai 

berikut.  

Belum pernah ada penelitian terdahulu terkait skripsi atau tesis di 

tiga ormas muslim yaitu NU, Muhammadiyah dan LDII sekaligus dalam 

sebuah penelitian khususnya di Kabupaten Tulungagung. 

1. Belum pernah ada penelitian terdahulu terkait skripsi atau tesis terkait 

Bitcoin ditinjau dari pandangan ulama. 

2. Lokasi di Kabupaten Tulungagung dikarenakan semakin 

berkembangnya Bitcoin di Tulungagung peneliti berharap dengan 

adanya penelitian ini bisa memberi gambaran sebuah hukum terkait 

Bitcoin, maka peneliti mencantumkan para tokoh agama dari beberapa 

ormas muslim yang ada di Tulungagung seperti Nahdlatul Ulama, 

Muhmmadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), 

kemudian peneliti melakukan wawancara kepada para tokoh ulama 

tersebut dan peneliti mengambil penelitian di beberapa kecamatan 

yang ada di Kabupaten Tulungagung, seperti di Kecamatan Kalidawir, 

Kecamatan Bandung, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pucang Laban, 
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Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Kedungwaru, karena peneliti 

melihat skala masyarakat yang ada dikecamatan tersebut. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu 

penelitian. yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 

subjek darimana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan 

dan memahami sumber data maka data yang diperoleh juga akan meleset 

dari yang diharapkan.
101

  

Sumber data menurut Zuldafrial adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah 

darimana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan 

memahami sumber data maka data yang diperoleh juga akan meleset dari 

yang diharapkan. 
102

   

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi atau 

sampel. Populasi atau simple pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut 

sumber data situasi (social situation) tertentu.
103

 Spradley mengatakan 

bahwa social situation atau situasi social terdiri atas tiga elemen yaitu 

tempat (Place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi 

secara sinergi.
104
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Sedangkan menurut Sugiyono bila dilihat dari sumber datanya, 

maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder.
105

 

1. Sumber Data Primer 

Sember data primer adalah sumber data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber data pertama. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah: 

a. Person, sumber data ini adalah diperoleh dengan cara wawancara 

secara mendalam dengan beberapa ormas muslim yang ada di 

Kabupaten Tulungagung yaitu: Nahdlatul Ulama dengan beberapa 

informan yaitu Bapak Ilham Nadhirin, Bapak Safiq Mukarom, 

Bapak Mashuri, Bapak Zen Fuad, Bapak Bagus Ahmadi, 

Muhammadiyah dengan informan Bapak Aji Damanuri, dan 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan Bapak H. 

Priyono. 

b. Place, Sumber data yang diperoleh dari gambaran, tentang situasi 

dan kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian. Peneliti menjelaskan gambaran situasi 

dan kondisi obyek yang diteliti yaitu Bitcoin yang ada di 

Kabupaten Tulungagung seperti: Kecamatan Kalidawir, 

Kecamatan Bandung, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pucang 

Laban, Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Kedungwaru. 
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c. Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda berupa huruf, 

angka, gambar, atau simbol lain.
106

 Berkenaan dengan sumber data 

ini, peneliti menggali data dari kepustakaan dan lapangan. 

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan 

melalui studi kepustakaan dengan literature-literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas. Disamping itu, peneliti juga 

mengambil beberapa buku pedoman, sejarah singkat, dari obyek 

penelitian dan buku lainnya yang terdapat dalam buku panduan. 

Sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang 

dilaksanakan dengan terjun langsung dilapangan untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas. Dalam hal ini menurut peneliti, informan yang dianggap 

memliki banyak pengetahuan tentang hukum fiqih, karena dalam 

penelitian ini terkait dengan masalah hukum yaitu tentang Bitcoin. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tinjauan dari 

pandangan ulama, khususnya di Kabupaten Tulungagung, karena 

penelitian ini terletak di Tulungagung, seperti ulama NU, 

Muhammadiyah dan LDII. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai 

sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya seperti lewat 
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dokumen, surat kabar, bulletin, majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi dan sebagainya. Menurut Zainuddin Ali data 

sekunder adalah data berupa bacaan yang diperoleh peneliti dari buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 

dalam bentuk laporan dan tesis yang dijadikan acuan dalam pembuatan 

tesis.
107

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan internet yang terkait dengan 

bitcoin.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menentukan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Menurut lexy J. Moloeng wawancara merupakan percakapan 

dengan maksud tertentu.
108

 Percakapan dilakukan oleh dua pihak, 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam (indept interview), yaitu proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 
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dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana 

pewancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif 

lama.
109

 Teknik wawancara yang digunkanan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah wawancara semi terstuktur. Tujuan dari 

wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono adalah “untuk 

menemukan permasalah secara terbuka, di mana pihak yang diajak 

wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.
110

 

Wawancara ini ditujukan kepada Ormas Nahdlatul Ulama yaitu 

Bapak Ilham Nadhirin, Bapak Safiq Mukarom, Bapak Mashuri, Bapak 

Badruttamam, Bapak Bagus Ahmadi, Muhammadiyah dengan Bapak 

Aji Damanuri, dan Lembaga Dakwah Islam Indoseia (LDII) dengan 

Bapak Wawancara melakukan ini dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang dibuat oleh peneliti. Pertanyaan yang telah dibuat 

oleh peneliti dalam pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan informasi yang diperlukan saat wawancara sehingga 

wawancara dapat berjalan dengan terbuka namun tetap fokus pada 

masalah penelitian. Sehingga wawancara tersebut dapat berhasil dan 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

mengenai mata uang bitcoin yang ada di Kabupaten Tulungagung. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono dokumen adalah merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 
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gambar, atau karya-karya monumental dari sesorang.
111

  Dokumentasi 

dilakukan untuk memperkuat hasil wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen, struktur 

organisasi, foto dan berita-berita yang terkait dengan Bitcoin. Jadi 

peneliti menggunakan dokumentasi agar memperkuat data sebuah 

penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moloeng, 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
112

 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya.
113
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Menurut Miles, Huberman dan Saldana, analisis data kualitatif 

yaitu menerapkan tiga (3) langkah dalam menganalsis data yaitu sebagai 

berikut:
114

 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Dalam kondensasi data, merujuk pada proses pemilihan 

(selecting), pengrucutan (focusing), peringkasan (abstracting). 

a. Selecting 

Selektif  yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang 

lebih penting, hubungan-hubungan mana yang lebih bermakna, dan 

sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan 

dan dianalisis.
115

 

Pada tahap selecting ini, pertama-tama peneliti memberikan 

kisi-kisi setiap apa yang mau ditanyakan kepada informan. 

Selanjutnya peneliti melakukan pemeilihan data-data yang berhasil 

dikumpulkan melalui dua tahap wawancara. Pemilihan data 

dilakukan dengan memberikan garis bawah pada setiap data 

tentang Bitcoin. 

 

 

b. Focusing 

Memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada 

tahap ini, peneliti memfokuskan data sesuai dengan masing-masing 
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rumusan masalah dalam penelitian ini. Tahap ini merupakan 

kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data 

yang berdasarkan rumusan masalah. Data yang tidak berhubungan 

dengan rumusan masalah tidak akan digunakan sebagai data 

penelitian disingkirkan.
116

 

c. Abstrcting 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan persyaratan-persyaratan yang perlu dijaga sehingga 

tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang terkumpul 

hingga ke tahap focusing dievaluasi oleh peneliti, khususnya yang 

berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang 

menunjukkan Bitcoin yang dirasakan sudah cukup dan baik, maka 

data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.
117

 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data dilakukan untuk memahami peneliti memahami 

masalah dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Penyajian data 

merupakan suatu pengaturan, kesimpulan informasi yang telah 

dikerucutkan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Setelah 

mengumpulkan data yang terkait mata uang Bitcoin, selanjutnya 

peneliti mengelompokkan hasil wawancara untuk disajikan dan 

dibahas dengan dengan detail.  
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Pada tahap ini peneliti menyajikan data melalui uraian singkat 

masing-masing partisipan secara terpisah berdasarkan masalah 

penelitian untuk menyampaikan informasi yang diperoleh sebagai 

gambaran analisis pada Bitcoin yang ditinjau dari pandangan ulama 

NU, Muhammadiyah dan LDII. Kemudian penyajian data dirancang 

dan disusun sehingga lebih mudah dipahami. 

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi (conclution drawing and 

verification) 

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
118

 Pada 

penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan 

didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban 

dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas 

permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Kredibilitas data adalah upaya peneliti untuk memastikan bahwa 

data yang dikumpulkan oleh peneliti mengandung nilai kebenaran, baik 
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bagi pembaca pada umumnya maupun subyek penelitian.
119

 Ada beberapa 

cara untuk meningkatkan kredibilitas (kepercayaan) terhadap data hasil 

penelitian kualitatif, antara lain sebagai berikut:  

1. Perpanjangan Pengamatan  

Hasil penelitian kualitatif akan sulit dipercaya apabila peneliti 

hanya datang satu kali di lapangan. Supaya hubungan antara peneliti 

dengan narasumber menjadi akrab, semakin terbuka, saling percaya 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti 

dapat memperoleh data yang lengkap, maka cara yang harus dilakukan 

oleh peneliti adalah melakukan perpanjangan pengamatan.
120

 Dalam  

hal ini, peneliti melakukan penelitan tidak hanya dalam waktu yang 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan waktu agar tingkat 

kepercayaan data yang dikumpulkan meningkat. Sebelum penelitian 

berlangsung peneliti terlebih dahulu menyerahkan surat permohonan 

penelitian di kantor PCNU, PDM dan DPD LDII di Tulungagung. Hal 

ini dilakukan supaya dalam melakukan penelitian mandapat tanggapan 

yang baik dari awal sampai penelitian selesai.  

 

2. Trianggulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
121

 Trianggulasi 

dalam dalam pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan berbagai 

cara yaitu sebagai berikut: 

a) Trianggulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melelui 

beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti mengecek data 

kembali yang diperoleh dari beberapa sumber karena peneliti 

menginginkan data yang diperoleh itu benar atau salah, karena 

untuk menjaga keakuratan dan keabsahan data. 

b) Trianggulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Peneliti melakukan pengecekan data kembali 

dengan teknik yang berbeda seperti melakukan pendekatan kepada 

informan, supaya mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan bagi 

si peneliti. 

c) Trianggulasi waktu yaitu pengecekan keabsahan data dengan 

wawancara atau teknik yang lain dalam waktu atau keadaan yang 

berbeda.
122

 Dengan adanya trianggulasi waktu peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali meskipun dalam waktu atau situasi 

yang berbeda. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian  
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Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai empat tahapan, 

yaitu: 

1. Tahap Persiapan  

Dalam tahap persiapan ini peneliti mulai dengan meneliti 

gejala yang ada yaitu berkaitan dengan Bitcoin yang ada di 

Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari pandangan ulama NU, 

Muhammadiyah dan LDII. Pada tahap ini dilaksanakan pula proses 

penyusunan proposal penelitian tesis yang kemudian diseminarkan 

sampai pada proses disetujuinya proposal penelitian tesis ini.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data 

yang berkaitan dengan konteks penelitian dari penelitian ini yang ada 

dilokasi penelitian yang berada di Kabupaten Tulungagung karena 

ada beberapa orang pengguna Bitcoin. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah 

terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain 

secara jelas. 

4. Tahap Pelaporan  

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian 

yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan 
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tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan 

ditulis dalam bentuk laporan penelitian tesis. 


