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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian adalah pembahasan mengenai 

konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, 

yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan metode-metode 

yang digunakan.
1
 

Metode penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang sesuai dengan yang terumuskan 

dalam permasalahan. Maka dari itu perlu suatu desain atau 

rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam 

bentuk suatu rumusan operasiaonal suatu metode ilmiah, rincian 

garis-garis besar keputusan sebagai suatu pilihan berserta deasar 

atau alasan-alasan ilmiah.
2
 

Adapun metode-metode yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut: 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis 

analisis, dengan metode analisis deskritif kualitatif. analisis 

deskriktif adalah suatu analisis yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
3
 

Sedangkan penelitian kualitatif adalah  bertujuan untuk 

menghasikan data deskriftif, berupa kata-kata lisan atau 

dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.
4 

Dalam analisis ini yang diteliti adalah Analisis 

Perlindungan Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. 
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B. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskripsi, yaitu penelitian 

yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda, dan 

keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi 

objek yang ditelitinya. Artinya peneltian ini 

mendeskripsikan tentang Analisis Perlindungan Hak Cipta 

Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2002. 

 

C. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang penulis gunakan secara 

metodologi adalah pendekatan kualitatif dengan 

mengunakan tekhnik studi kasus yang digunakan unuk 

mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci tentang 

suatu permaslahan atau fenomena yang hendak ditelti.
5
  

Penulisan studi kasus berdasarkan metode 

kuallitatif yang menggabungkan instrumen wawancara dan 

pengamatan serta analisis dokumen yang menyoroti 

berbagai faktor atau fenomena hubungan sosial dalam 

situasi tertentu, melukiskan keunikkan, sekaligus mencoba 

menawarkan pemahaman-pemahaman mendalam yang 

mempunyai revelensi lebih luas.
6
 

 

D. Sumber Data 

Data merupakan segala (informasi) mengenai 

segala hal berkaitan dengan tujuan dengan peneltian.
7
 

Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data dapat 

diperoleh.
8
 Sejalan dengan permasalahan diatas, maka 

untuk memperoleh data-data yang sesusai, maka sumber 

data penelitian: 

1.   Sumber data primer adalah sumber data yang 

diperoleh langsung dari subjek peneltian dengan 
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mengunakan alat pegambilan langsung data objek 

sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer 

disebut juga data utama.
9
 Adapun sumber data primer 

adalah  

a. Analisis Perlindungan Hak Cipta  Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia. 

b. Analisis Perlindungan Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

2.   Sumber data skunder adalah data yang diperoleh 

melalui pihak lain. Tidak langsung diperoleh dari 

subjek penelitiannya. Peneltian mengunakan data ini 

sebagai data pendukung yangberhubungan dengan 

penelitian mengunakan data ini sebagai data 

pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Data 

penelitian ini diambil dari undang-undang, artikel, 

buku dan sumber lainya yang memiliki revelensi 

dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi. 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dapat digunakan untuk 

membahas masalah yang terdapat penelitian dilakukan 

dengan cara. 

1.   Interview 

Interview atau wawancara yaitu percakapan 

dengan maksud tertentu.
10

 Sedangkan pedoman 

interview yang digunakan oleh penulis adalah jenis 

pedoman interview yang digunakan oleh penulis 

adalah jenis pedoman interview tidak tersetruktur, 

yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-

garis besar pertayaan yang diajukan.
11

  

2.   Obervasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan 

secara sengaja. Sistematis mengenai fenomena sosial 
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dengan gejala-gejala tertentu untuk kemudian 

dilakukan pencatatan.
12

  

3.   Dokumentasi 

Dokumentasi cara pengalihan data secara 

lansung terhadap masalah-masalah yang diinginkan 

melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan Analisis Perlindungan 

Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. 

4.   Lokasi atau daerah penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dilingkungan IAIN 

Kudus.lokasi ini didasarkan atas pertimbangan dekat 

dengan kampus perkuliahan, dan mudah dijangkau, 

sehingga diharapkan pelaksanaan pengumpulan data 

dapat berjalan lancar.  

 

F. Uji Keabsahan Data 

Pegujian keabsahan data penelitian dalam hal ini 

dilaksanakan melalui uji keabsahan data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian. Uji keabsahan data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Uji keabsahan 

dilakukan dengan beberapa tekhnik antara lain dilakukan 

dengan: 

1. Triangunasi sumber data  

Mengunakan sumber data hasil observasi, hasi 

wawancara atau dokumen atau juga mewawancarai 

lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut 

pandang berbeda 

2. Triangulasi metode 

Penggunaan berbagai metoe untuk pegecekan 

derajat kepercayaan dari sumber data metode. 

3. Triangulasi penulis 

Triangulasi ini digunakan untuk mengurangi 

kemenclengan dalam pengumpulan data dengan 

membandingkan hasil penelitian penulis lain yang 

berkaitan. 
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4. Triangulasi ini digunakan untuk mengecek kembali 

temuaya dengan jalan membandingkan dengan metode 

lain. 


