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BAB III 

METODE PENELITIAN56 

A. Jenis Penelitian 

Dalam menyusun tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

pustaka atau Library research yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-

sumber kepustakaan baik dari Al Qur’an, as-Sunnah, Kitab-kitab fikih, karya-

karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah zakat madu 

dalam perspektif imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi. 

B. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian  ini adalah zakat madu dalam 

perspektif imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi. 

C. Sumber data 

Penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu metode penelitian 

yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan sumber datanya dapat 

digolongkan sebagai berikut. 

1. Bahan primer, yaitu data atau bahan yang mengikat yakni : literatur yang 

dikarang oleh ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, serta Karangan 

Yusuf Qordowi, yaitu: kitab Al-Umm dan Fiqh Zakat. 

2. Bahan skunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari research 

kepustakan (library research) dan dokumen-dokumen yang berhubungan 
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dengan penelitian. Serta bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan primer. 

3. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan primer dan bahan skunder. Seperti Kamus, Ensiklopedia, 

Makalah dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan 

berkaitan erat dengan permasalahan. 

D. Teknik Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan ini, mengenai 

zakat madu dalam perspektif imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi. Penulis 

mengumpulkan data berupa pendapat imam Syafi’i dan pendapat Yusuf 

Qardhawi tentang zakat madu. Data tersebut digali dari literatur-literatur yang 

berupa kitab-kitab hasil karya mereka. Seperti kitab al-Umm karangan imam 

Syafi’i dan kitab fiqh zakat karya Yusuf Qardhawi. 

E. Metode Analisa Data 

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun 

sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut dengan menggunakan 

metode komparatif. Komparatif adalah untuk mencari pemecahan suatu 

masalah melalui analisis terhadap factor yang berhubungan dangan situasi 

yang diselidiki dan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat 

lainya. Kemudian dikompromikan, kalau tidak bisa dikompromikan penulis 

akan mencoba menganalisa data mana yang mendekati kebenaran. Dalam 

hukum islam, pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk 

menguji validasi argumen masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. 
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Dokumen Hukum islam sarat dengan perbedaan pendapat antara para ulama 

fiqh. Hal ini terutama disebabkan perbedaan metode penetapan hukum, yang 

dikenal dengan Ushul Fiqh. Ushul Fiqh adalah metode yang ditempuh oleh 

ahli hukum yang berfungsi sebagai kaedah-kaedah berfikir yang mesti diikuti 

agar terhindar dari kekeliruan dalam penemuan hukum. Ushul fiqh juga 

diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum islam. 

Oleh sebab itu, kajian perbandingan tidak sekedar membandingkan materi 

hukum hasil istinbat para ushuliyin, tetapi juga membandingkan metode 

penetapan hukum dari masing-masing ushuliyin.         

F. Teknik penulisan 

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

karya ilmiah ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut : 

1. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, 

kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara  khusus.  

2. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, 

kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

3. Metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data, pendapat-

pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus 

dari data tersebut. 

 

 


