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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian dan Analisis Data 

  Metode penelitian ini menggunakan penelitian 

kepustakaan (Library Research), maksudnya adalah dengan 

meneliti teks-teks yang berkaitan dengan masalah yang 

dipaparkan. Sehingga metode analisis yang digunakan adalah 

analisis data kualitatif. sebagaimana yang disebutkan Miles dan 

Huberman 1  bahwa metode analisis kualitatif adalah sebuah 

metode dalam penelitian yang memiliki empat tahapan yaitu2: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian bisa 

menggunakan berbagai cara diantaranya: wawancara, 

pengamatan, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data 

ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan memiliki 

dasar data guna menentukan hasil akhirnya. 

2. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan meringkas data, memilah hal 

yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dan mencari 

                                                             
1
. Jenis metode penelitian ini bisa dibaca lengkap dalam, Mattew B. 

Miles dan Michael Hubberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

Tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UI Press,1992).  
2
. “Teori Analisis Data Miles Dan Huberman Lengkap Dengan 

Pengertian Dan Tahapan”, dikutip dari 
https://www.galinesia.com/2017/11/teori-analisis-data-miles-dan-

huberman.html, diakses pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 jam 
21.00 WIB. 

https://www.galinesia.com/2017/11/teori-analisis-data-miles-dan-huberman.html
https://www.galinesia.com/2017/11/teori-analisis-data-miles-dan-huberman.html


35 
 

 

tema dan polanya. Penyederhanaan data kualitatif dapat 

ditransformasikan dalam banyak cara: melalui seleksi yang 

ketat, ringkasan atau uraian singkat bisa juga merubah data 

ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat. 3 

3. Penyajian data 

Pada tahap penyajian data, data penelitian bisa disajikan 

dalam bentuk teks narasi maupun tabel. Hal ini dilakukan 

untuk mempermudah memahami masalah yang dikaji dan 

merencanakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. 

4. Kesimpulan atau verifikasi  

Penarikan kesimpulan dari data yang disajikan dilakukan 

pada tahap ke empat ini. Kesimpulan dari data-data yang 

diperoleh dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

Historis, Filosofis, dan yuridis. Pendekatan historis atau 

pendekatan sejarah merupakan pendekatan melalui kejadian-

kejadian yang terjadi di masa lampa.4 Maknanya melihat sejarah 

yang terjadi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji untuk 

menimbang kejadian yang terjadi. 

Sedangkan pendekatan filosofis merupakan pendekatan 

dengan menggunakan filsafat sebagai timbangan. Filosofis 

berasal dari kata philo dan shopos yang berarti cinta dan hikmah, 

menurut As-Syaibani filsafat bukanlah hikmah itu sendiri 

                                                             
 

3
 . Mattew B. Miles dan Michael Hubberman, Analisis Data 

Kualitatif............, hlm.16 

 
4
. Azyumardi Azra, Penelitian Non-Normatif tentang Islam: Pemikiran 

Awal tentang Pendekatan Kajian Sejarah pada Fakultas Adab, Tradisi Baru 

Penelitian Agama Islam: Tinjauan antara Disiplin Ilmu, (Bandung: Pusjarlit, 
1998), hlm. 119. 



36 

 

melainkan cinta akan hikmah dan berusaha mendapatkannya dan 

memusatkan perhatian padanya, atau bisa diartikan mencari 

hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab akibat dan 

menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.5 

Imam Ad-Dahlawi menyebutkan bahwa ilmu yang mencari 

hikmah-hikmah yang tersembunyi dibalik sebuah hukum dan 

rahasia-rahasia dari sebuah amalan yang jarang diketahui adalah 

ilmu yang paling tinggi kedudukannya dan paling berhak 

mendapatkan banyak waktu bagi penuntutnya, karena 

dengannya seseorang bisa berjalan di atas Bashirah yang datang 

dari syariat. Ilmu ini bagaikan kata bahasa arab bagi yang 

mempelajari nahwu, atau bagaikan cabang-cabang ilmu fikih 

bagi yang mempelajari ushul fikih. Mengetahui ilmu ini bagi 

seseorang memberikan pandangan seperti apabila seseorang 

memberi tahunya dan menjelaskan hakikat bahwa racun itu bisa 

membunuh  maka ia membenarkannya.6 

Adapun pendekatan yuridis menggunakan hukum sebagai 

alat timbang. Makna yuridis dalam kbbi memiliki arti: menurut 

hukum atau secara hukum 7 . Maka pendekatan yuridis 

merupakan sebuah pendekatan dengan pemahaman ilmu hukum 

berdasarkan pada asas-asas atau norma-norma dan peraturan 

yang berlaku8.  

C. Sumber Data 

Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab Yusuf 

Al-Qaraḍawi “Fȋ Fiqhi Al-Awlawiyyat Dirâsah Jadȋdah Fȋ 

                                                             
 

5
. Muhammad Nur, “Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam”, Jurnal 

Didaktika Islamika, STIT Muhammadiyah kendal, Vol.5, No.1,feb 2015, 

hlm.18 

 
6
 . Syah Wali Allah Ibn Abdurrahim Ad-Dahlawi, Hujjatu Allah Al-

Balighah, (Beirut: Dar Al-Jail, 2005) juz.1, hlm.22 

 
7
 . https://kbbi.web.id, diakses pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 

jam 21.00 WIB. 

 
8
 . Soejono Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1986), hlm.32. 

https://kbbi.web.id/
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Dhaui Al-Qur‟an Wa As-Sunnah”, dan UU No.39 tahun 1999 

tentang HAM adapun sumber data sekundernya adalah literatur 

atau kitab yang membahas fikih prioritas dan HAM di Indonesia 

dan UU tentang HAM. 


