
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam menunjang penelitian dan memperoleh hasil yang maksimal, 

maka diperlukan metode secara terperinci dan jelas. Adapun penulis 

gunakan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Dilihat dari segi jenisnya, dimana penelitian tersebut memperlihatkan 

pada apa yang dikumpulkan melalui data informan yang telah ditata 

atau disusun67 sebagaimana mestinya antara lain: 

a. Subjek Penelitian 

Pada subjek penelitian (Resource person) yang menjadi ruang 

informasi yaitu: Masyarakat yang terdampak Pembebasan Lahan 

Aset Wakaf pada Proyek Jalan Tol pada desa Bedali Kecamatan 

Lawang Kabupaten Malang.  

b. Objek Penelitian 

Pada kacamata suatu objek penelitian (informan) tidak jauh 

mengacu pada studi lapangan yang telah terjadi pada pembebasan 

lahan. Informan tertuju yaitu: PT Jasamarga Pandaan Malang, PPK 

(Pejabat Pembuat Komitmen) dan Nadzir yang ada pada desa Bedali 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan pendekatan 

Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang 

memperlihatkan keadaan atau kondisi suatu fenomena yang terjadi. 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif itu adalah 

suatu prosedur dalam memecahkan suatu masalah yang dapat diselidiki 

dengan menggambarkan atau memperlihatkan suatu keadaan suatu 

objek. Berdasarkan suatu objek yang nampak khususnya berdasarkan 

fakta sosial yang ada.68 

3. Sumber Data 

 Pada penelitian yang telah diperoleh terdiri dari dua aspek data 

yang penting yaitu  data primer dan data sekunder yang 

mendukung. 

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung 

dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak informan 

terkait. Informan disebut disini adalah seorang yang 

memberikan informasi yang dapat diperoleh data yang 

sesuai. Informan yang dimaksudkan dari penelitian ini 

adalah PT. Jasamarga Pandaan Malang, PPK (Pejabat 
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Pembuat Komitmen) dan beserta nadzir di Desa Bedali 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 

b. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung yang 

diperoleh dari arsip, dokumen dan data-data penting lainnya 

yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada. Data 

riset yang ada melalui perundang-undangan dan serangkaian 

AIW (Akta Ikrar Wakaf). 

4. TeknikPengumpulan Data 

Pada penelitian untuk lebih detail terkait teknik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti adalah: 

a. Wawancara (interview) 

Dalam wawancara mencakup banyak fase dalam riset, yakni 

dari menentukan topik hingga penulisan aktual dari studi 

tersebut. Wawancara ini digunakan untuk mengungkap data 

seputar proses pembebasan lahan aset wakaf kemudian penulis 

akan menganalisis pada Proyek Jalan Tol dalam perspektif Fiqh 

empat Mazhab dan Hukum Positif. 

b. Pengamatan 

Pada hal ini peneliti yang telah mengamati secara langsung 

pada penelitian lapangan mengenai kondisi dan keadaan tanah 



wakaf sebagai  objek penelitian yang berada di area yang 

menjadi titik penelitian.69 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bahan yang dikumpulkan dengan 

cara pengumpulan data dengan berupa suatu dokumen.70Pada 

metode dokumentasi yaitu suatu persoalan termasuk menentukan 

lokasi bahan, dan dapat memperoleh izin untuk menggunakan 

bahan tersebut. Dokumentasi pada penelitian ini diperlukan yaitu 

pengumpulan data yang diperoleh terkait penelitian lapangan 

tersebut. Kemudian, data diolah dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Dokumentasi serangkaian data dan bahan berupa dokumen, 

yaitu mengenai surat-surat yang menjadi bukti otentik yaitu Akta 

Ikrar Wakaf (AIW), surat yang berkaitan dengan proses 

pembebasan lahan aset yang tertera.71 

5. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari studi lapangan maupun  studipustaka 

yang mengacu pada data keseluruhan yang dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu terkait data yang sudah terkumpul 
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kemudian diuraikan secara rinci dan sesuai. Untuk selanjutnya 

dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan.72 Dasar pokok analisis yaitu 

data yang digunakan untuk dapat dipergunakan dengan sesuai pada 

suatu rumusan masalah yang telah dijawab dengan cara menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, 

studi kasus lapangan, dan literatur lainnya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, pada setiap bab 

terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas 

permasalahan yang saling berkaitan.Beberapa argumentasi penelitian 

mengenai susunan bagian-bagian skripsi, adapun sistematika 

pembahasannya sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang 

pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisikan latar belakang yang 

merupakan hal dasar problem dari penyusun, rumusan masalah yang 

merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pokok masalah, 

kemudian untuk mengetahui kontribusi ditulislah tujuan dan 

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu sebagai gambar posisi 

penyusun, kerangka teori sebagai acuan dalam berfikir dan 
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menganalisa masalah dan metode penelitian kemudian diakhiri 

dengan sistematika pembahasan.  

Bab II adalah perkumpulan teori yang digunakan penulis berisi 

kajian tentang Tinjauan dalam penelitian ini Pembahasannya adalah 

proses pembebasan lahan aset wakaf pada Proyek Jalan Tol dalam 

Perspektif Fiqh Empat Mazhab dan Hukum Positif. Kemudian 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan ketiga terkait Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kemudian 

perubahan dan alih fungsi harta wakaf dan terdapat penyelesaian 

sengketa pada wakaf. 

Sedangkan Bab III yaitu metode penelitian yang terdiri dari: 

jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data dan yang terakhir sistematika 

pembahasan. 

Bab IV berisi tentang Hasil Penelitian dan Analisa yang 

mengulas Proses Pembebasan Lahan Aset Wakaf pada Proyek Jalan 

Tol dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif secara rinci 

yang terdiri dari sub analisis Perspektif fiqh empat mazhab dan 

Hukum Positif dan analisis Perspektif Fiqh. 

Bab V berisi bab terakhir sebagai penutup. Dan penutup dari 

penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan, merupakan 

jawaban yang telah dijawab dari pokok permasalahan dalam 



penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran terkait penulis yang 

melakukan pembahasan penelitian dan penelusuran lebih lanjut 

terkait penelitian nya. 


