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BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian baik field research dan library

research dibutuhkan metode yang akurat, sehingga hasilnya dapat diterima secara

akademik dan ilmiah. Demikian halnya dalam penelitian ini penulis

mempergunakan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi

perpustakaan (library research) merupakan penelitian perpustakaan yang

dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan meneliti berbagai literatur yang

berbentuk buku serta tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai

landasan dari penelitian ini yang kemudian didukung dengan menggunakan data-

data yang bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian

ini. Dilihat dari bidang kajiannya jenis penelitian ini adalah penelitian hukum

lebih mengarah pada penelitian hukum yang bersifat normatif.82

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan

kualitatif.83 Pendekatan ini diunggulkan untuk tujuan mengukapkan pengalaman

manusia. Pendekatan kualitatif memiliki banyak metode dan karena objek kajian

ini berupa teks atau wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam

82Mudzakkir,Metode Penelitian Hukum,(Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,1998),
h.26

83 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif,(Malang:, UUM Press, 2004), h.70
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,didokumentasikan atau disimpan untuk dianalisis, maka metode analis yang

dipilih adalah content analysis.84

Dalam penelitian model content analysis, seorang peneliti dituntut tidak

hanya mampu mengidentifikasi pesan-pesan yang manifest (tampak), tetapi juga

yang latent (tersembunyi). Metode analisis ini merujuk kepada analisis integratif

yang secara konseptual berguna untuk menemukan , mengidentifikasi, mengolah

dan menganalisis dokumen,85 dalam hal ini adalah konsep fiqh lingkungan dan

maqashid Syari`ah tentang pembakaran hutan di Riau.

Penelitian ini diarahkan pada kajian tentang kitab-kitab fiqh yang

berhubungan dengan masalah Fiqh Lingkungan karangan Yusuf al-Qardhawi

dalam bukunya Ri`ayah al-bîah fi asy-syariah al Islam. Buku ini mencoba

membahas permasalahan-permasalahan lingkungan dari perspektif agama Islam .

Yakni pemeliharaan lingkungan (riâ’yah al-biah) baik dari pemeliharaan dari

segala sesuatu yang merusak dan mencemari serta pemeliharaan yang mengarah

kepada pengembangan, Memperbaiki dan melestarikan alam dan Pemikiran

Abdillah Mujiono, tentang Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Alquran,

Jakarta merupakan kajian normatif yang membahas bagaimana dalam buku

tersebut beliau sangat mengeksplorasi konsep lingkungan dalam alqur’an melalui

empat kata kunci. Yakni, al-alamin,al-sama’al-ard dan al biah. Menurut mujiono,

empat kata kunci tersebut membuktikan bahwa agama pada dasarnya memiliki

84 Jhon W. Creswell, Research Design:Qualitative &Quantitative Approacches, (London:
SAGE Publication, 1994), h. 145

85 Rachma Ida, Ragam Penelitian Isi Media Kuantitatif dan Kualitatif dalam Metodologi
Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta:Raja
Grafindo Persada, 2001), h.147
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andil dalam pelestarian lingkungan. Menurutnya, lafad al-alamin memiliki dua

konotasi yakni seluruh spesies(umum) dan bermakna manusia(khusus). Kata as-

sama’ (langit) yang berkonotasi pada tiga makna di antaranya jagad raya, ruang

udara dan ruang angkasa. Lafad al- ard (bumi) ada yang memiliki makna

ekosistem bumi, lingkungan hidup, dan siklus ekosistem. Dan yang ke empat

lafad al- biah merujuk kepada lingkungan hidup sebagai ruang hidup dan

keseimbngan alam. Buku ini merupakan disertasi pengarang yang kemudian di

bukukan.Dan juga buku tentang maqashid syari`ah karangan Syhatiby, Abu

Ishaq, Ibrahim bin Musa, Al-, al-Muafaqat fi Ushul al- Syari’ah, sebagai subjek

utama dan penelitian yang bersifat library research .

2. Sumber data

a. Data Primer

Adapun  data primer yang menjadi data pokok dalam penelitian ini adalah

Kitab Yusuf Al-Qardhawi, Ri’ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari’ah Al-Islamiyah, dan

buku Mujiono Abdillah tentang Fikih Lingkungan dan  Abu Ishaq Ibrahim bin

Musa al-Syatiby, Al-, al-Muafaqat fi Ushul al- Syari’ah,

b. Data sekunder

Adapun data sekunder yang menjadi pendukung dari penelitian ini adalah

kitab-kitab fiqh yang berhubungan dengan masalah lingkungan dan maqashid

syari`ah   dalam hukum Islam.
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3. Metode Pegumpulan Data

Metode pegumpulan data yang digunakan adalah degan cara

mengumpulkan data primer Yaitu konsep tentang fiqh lingkungan karangan Kitab

Yusuf Al-Qardhawi, Ri’ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari’ah Al-Islamiyah, dan buku

Mujiono Abdillah tentang Fikih Lingkungan dan Syatiby, Abu Ishaq, Ibrahim bin

Musa, Al-, al-Muafaqat fi Ushul al- Syari’ah, sebagai kitab induk sedangkan

sekundernya  adalah kitab-kitab fiqh yang ada hubungannya dengan lingkungan

dan maqashid syari`ah  kemudian ditelaah , dikutip dan diklarifikasi serta disusun

secara utuh untuk menjawab permasalahan ini.

4. Teknik Analisis  Data

Adapun teknik analisis data dari penelitian ini adalah mengunakan metode

analisis deskiptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data

kemudian dianalisis terhadap data tersebut. Bahwa analisis data deskriptif dengan

mengumpulkan data yang berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka . Hal

ini disebabkan adanya data penerapan metode kualitatif yang menjadi kunci

terhadap apa yang diteliti.

5. Teknik Penulisan

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini telah terkumpul,

selanjutnya Penulis menyusun data-data tersebut dengan mengunakan metode

deskriptif analitik diantaranya:

a. Deduktif yaitu mengilustrasikan kaidah umum, dianalisis dan ditark suatu

kesimpulan yang bersifat khusus.
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b. Induktif yaitu mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis, dan ditarik

kesimpulan yang bersifat umum.


