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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelusuran dan inventarisasi data-data 

yang bersumber pada literatur yang berpenelitian yang dilakukan melalui 

mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek 

penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya tertumpu pada 

penelaah kritis dan mendalam terhadap bahab-bahab pustaka yang relevan. Studi 

kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
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Dalam jenis penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif yang mana lebih menenkankan analisisnya pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika 

hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. 

Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab 

pertanyaan penelitian melallui cara berfikir formal dan argumentatif.
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Penelitian ini bersifat deskriptif, melakukan analisis hanya sampai pada 

taraf deskripsi, yaitu, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik 

sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang 

diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dikembalikan 

langsung pada data yang diperoleh.
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Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan 

akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha 

menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata 

bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji 

hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam menelusuri masalah ini yang diteliti 

adalah pendekatan normatif, yakni suatu pendekatan yang menjadi norma-norma 

(dalil-dalil) dari Al-qur‟an dan Sunnah sebagai salah satu cara meyakinkan 

untuk dijadikan bahan rujukan.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap pemikiran para fuqaha 

mazhab, maka akan banyak mengkaji pemikiran dari beberapa fuqaha mazhab, 

diantaranya Hanafi, Syafi‟i, hanbali, dan Maliki. Dalam pengumpulan data, data 

dikelompokkan kepada dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur‟an dan 

Sunnah serta pendapat ulama mazhab terutama yang membahas tentang masalah 

pembuktian dan Qarīnah. Data sekunder yang digunakan yakni data yang 

membahas permasalahan yang sama namun ditulis selain dari para fuqaha 

mazhab. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. 

Dalam hal ini seluruh karya buku, jurnal yang berkaitan dengan pokok 

penelitian. 

Dalam pengumpulan data, metode yang akan digunakan adalah data 

sekunder atau data tangan kedua, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder 

biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. 
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Dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi 

pembahasan yang di peroleh dari berbagai sumber kepustakaan atau referensi 

yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti.
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D. Teknis Analisis Data 

Teknis analisis data yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode analisis isi (content analysis). Metode analisis ini adalah metode 

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi 

tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi adalah suatu teknik 

penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (inferensi) yang dapat ditiru 

(replicable) dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya.
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