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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Intisari dari sebuah metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah 

menjelaskan tentang proses metode yang digunakan dalam suatu penelitian agar 

mendapatkan data. Penelitian adalah sebuah penyelidikan untuk menambah 

sejumlah pengetahuan. Penelitian adalah hal yang sangat diperlukan dan dijadikan 

kebutuhan dasar ilmuan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pengertian 

penelitian secara bahasa adalah diambil dari bahasa inggris research. Research 

terdiri dari “re” yang artinya kembali dan “search” yang berarti mencari, maka 

bermakna mencari kembali.  

Terkait jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik 

analisis data yang digunakan dalam tesis ini akan diuraikan sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat 

kualitatif dari penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian 

yang menjadikan kepustakaan sebagai sumber data utamanya.  

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah 

penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara 

holistic. Penelitian kualitatif berupaya untuk menyajikan realitas social dan 

perspektif dari segi konsep, perilaku dan persepsi obyek yang diteliti.  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penilitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu, yuridis – normatif - 

sosiologis 
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a. Pendekatan Yuridis  

Pendekatan yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada 

prinsip-prinsip dan asas-asas hukum digunakan sebagai alat dalam meninjau, 

melihat serta menganalisa permasalahan perjanjian pra nikah di Indonesia .64  

b. Pendekatan Normatif  

Menurut Khoiruddin Nasution, “pendekatan normatif adalah pendekatan yang 

melihat masalah perjanjian pra nikah di Indonesia dari sudut legal formal dan 

atau normatifnya. Makna legal formal adalah berhubungan dengan halal-

haram, boleh atau tidak, dan lain sebagainya. Sementara normatifnya adalah 

tentang ajaran yang terkandung dalam nash.” 65 

c. Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap 

dengan struktur, lapisan, serta barbagai sosial lainnya yang saling 

berhubungan. Dengan ilmu ini suatu fenomena dapat dianalisa dengan 

menghadirkan factor-factor yang mendorong terjadinya hubungan tersebut, 

mobilitas sosial serta keyakinan keyakinan yang mendasari terjadinya proses 

perjanjian pra nikah di Indonesia.66 

C. Sumber Data  

Dalam penelitian hukum Islam tidak dikenal adanya data, sebab dalam 

penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber hukum diperoleh dari 

                                                      
64 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta : Raja Grafindu Persada, 2001), hlm. 13 
65 Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 

2009), hlm. 153 
66 Abbudin Nata. Metodologi Studi Islam. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 39 
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kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu,istilah yang dikenal adalah bahan 

hukum. Dalam hukum normative bahan pustakan merupakan bahan dasar yang 

dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.67 Adapun 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum 

primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer yaitu Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda dalam buku 

berjudul “ Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah ” dan Hadist 

Riwayat Bukhari no. 5151 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Bab V Pasal 29. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku karya 

Jasser Auda “ Al-Maqasid untuk Pemula ”, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 

Maqasid Syariah , pendapat para serjana, kasus-kasus serta symposium yang 

dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan perjanjian pra nikah dan 

maqasid syariah.  

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung petunjuk atau 

penjelasan dari bahan data hukum primer dan sekunder, seperti buku Mausu’ah 

Fiqh Islam wa al-Qodhoya al-Mu’ashiroh karya Dr. Wahbah Zuhaily, 

Dhawabit al-Maslahah karya Dr. Said Ramadhan al-Buthi dan lain sebagainya. 

68 

D. Teknik Analisis Data  

                                                      
67 Ahmad Sibawai, Jual beli organ tubuh dalam pasal 64 UU No 33 tahun 2009 tentang 

Kesehatan menurut maqasid Syariah Jasser Auda. Tesis. ( Yogyakarta : UII Yogyakarta 2018 ), 

hlm. 23 

 68 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

(Yogyakarta:Bayumedia Publishing, Cet 02, 2006), hlm. 392. 
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Teknis analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan 

dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau lisan. Inti dari analisis data 

kualitatif adalah ingin mengetahui situasi obyek menjadi bagian-bagian, 

hubungan antar bagian dan hubungan antar keseluruhan. Tahapan analisis data 

ini melalui beberapa proses 

sebagai : 

Pertama: menghimpun dan mencatat data utama yang didapatkan dari buku-

buku, dan data sekunder yang diperoleh melalui pengkajian hukum islam, 

kajian perundang-undangan, kajian pustaka dan dokumen, kemudian diubah 

kedalam bahasa verbal yang berupa kata-kata dan pernyataan. 

Kedua, dari data-data tersebut lalu diklasifikasikan dan dipilih sesuai dengan 

masalah yang diteliti, yaitu berupa bahan hukum. Kemudian bahan hukum 

tersebut dikelompok-kelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Ketiga, bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul itu diolah, dianalisis secara 

luas dan mendetail tanpa dipengaruhi oleh fanatisme terhadap sesuatu pendapat 

agar mendapat hasil kesimpulan yang lebih obyektif dalam penelitian ini. 

Selanjutnya melakukan penulisan yaitu tahap ketika tahap ketika hasil 

interpretasi ditulis secara urut, rasional, selaras dan seimbang dari segi kata 

maupun jalur pembahasan. 

 


