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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur 

tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam 

suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan disertasi, sehingga dapat 

menghasilkan sebuah disertasi yang berkualitas yaitu disertasi yang 

memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain 

tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk 

memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.
1
 

Metodologi pada hakekatnya berusaha untuk memberikan pedoman 

tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, memahami, dan 

menganalisa persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat. Sedangkan 

penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun fakta-fakta dan menemukan 

hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama 

dengan kaidah-kaidah/dalil hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. 

Sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa didapatkan sebuah kesimpulan 

dan temuan yang berguna bagi peneliti khususnya dan juga pada kalangan 

masyarakat pada umumnya. 

 

                                                           
1
Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 10. 
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B. Jenis dan Pendekatan Penelitian. 

1. Jenis penelitian. 

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah literer atau penelitian 

perpustakaan (library research), artinya sebuah studi dengan mengkaji 

buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan disertasi ini yang berasal dari 

perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan 

tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan 

literatur-literatur lainnya (elektronik).2
  

2. Pendekatan penelitian. 

Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu 

pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan 

disertasi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan 

angka-angka, simbol dan atau variable matematis melainkan dengan 

pemahaman mendalam (in depth analysis) dengan mengkaji masalah 

secara kasus perkasus.  

Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis-

normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode 

pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para 

ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang 

                                                           
2
Sutrisno Hadi, Metodologi Riserch 1 (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3. 
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dibahas.
3
 Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan melalui hukum Islam dan hukum positif, yaitu 

menelaah aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif untuk 

menemukan legalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010. 

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan 

suatu pendekatan konseptual (Conseptual Approach), yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari 

pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas.
4
 

C. Sumber Bahan Penelitian. 

Penulisan disertasi ini bersumberkan pada sumber bahan penelitian 

primer dan sumber bahan penelitian sekunder, yaitu:
5
 

a. Sumber bahan penelitian primer berupa; norma dasar, peraturan 

perundang-undangan yaitu khususnya yang berhubungan dengan hukum 

keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya, yaitu: Putusan MK 

No. 46/PUU-VIII/2010, Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, 

Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia 

(HAM), Undang-undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum 

Islam. 

                                                           
3
Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 

hlm. 24. 
4
Ibid., hlm. 96-97. 

5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta,2000), 234. 
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b. Sumber bahan penelitian sekunder berupa: buku kepustakaan, laporan 

penelitian hukum yaitu karya tulis/ilmiah yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas, pendapat/pemikiran para ahli, makalah, surat 

kabar, serta sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang 

berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam disertasi ini. 

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian 

Dalam penulisan disertasi sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan 

sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, 

sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah 

dirumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data melalui: 

a. Studi Peraturan Perundang-Undangan 

Studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya 

untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pokok permasalahan. Peraturan perundang-undangan 

yang digunakan untuk menelaah disertasi ini adalah Undang-Undang 

Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (disingkat UU Perkawinan), Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak) dan 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

(disingkat KHI). 
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b. Penelitian Kepustakaan (studi literatur) 

Suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara penelitian kepustakaan adalah meneliti untuk mendapatkan 

landasan teoritis dari hukum Islam (fiqh dan ushul fiqih) dan hukum 

positif di Indonesia berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para 

ahli/pakar sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan disertasi ini. 

 

E. Teknik pengolahan dan analisa data. 

1. Teknik pengolahan data. 

Teknik yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini 

yaitu:
6
 

a. Editing Data: yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari data-data yang telah terkumpul pada hasil penelitian 

terutama segi kelengkapan, kejelasan arti, dan kesesuaian data. Dalam 

hal ini adalah pemilihan data tentang penasaban dan hubungan 

keperdataan anak luar nikah, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 dan kerangka teori hukum Islam dan hukum positif 

untuk menganalisa permasalahan yang ada. 

                                                           
6
Muh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 67. 
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b. Organizing data, yaitu mengatur dan menyusun data dan 

mengelompok serta mengkategorisasi sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan bahan yang lengkap dan sistematis. 

c. Penyajian data: yaitu menyajikan sekumpulan data yang diperoleh 

disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan 

logis yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Sistematis 

yaitu keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan 

yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti 

sehingga merupakan kesatuan yang utuh. Terkait dengan disertasi ini 

adalah menyajikan data tentang penasaban anak luar nikah dalam 

hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 terkait penasaban anak luar nikah dan menghubungkannya 

dengan pokok permasalahan yang dirumuskan. 

2. Teknik analisa data. 

Kemudian dalam menganalisa data kualitatif tersebut, penulis 

menggunakan empat tahapan, yaitu: 

a. Collection, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang 

terkumpul terkait perundang-undangan maupun buku, kitab, karya 

ilmiah, dan literartur lainnya. 

b. Reduksi, yaitu pemilihan dan pemilahan data pokok dan penting yang 

diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga jelas arah 

pembahasan dan alurnya. 
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c. Display, yaitu memasukkan hasil reduksi data kedalam pola-pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Apabila pola sudah ditemukan, 

maka hal tersebut sebagai pedoman baku yang selanjutnya akan di-

display-kan pada akhir penelitian. 

d. Conclusion, yaitu penarikan kesimpulan sementara yang bisa saja 

berubah apabila saat penulisan penelitian ditemukan data-data baru 

yang mendukung penelitian.
7

 Dalam penerapan tahap ini, peneliti 

menggunakan dua cara, yaitu: 

1) Analisa Induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-

fakta peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik 

generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum. Terkait dengan hal 

yang dibahas dalam disertasi ini adalah adanya fakta bahwa anak 

luar nikah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 selain dinasabkan kepada ibunya dan keluarga 

ibunya juga dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. 

2) Analisa Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta 

atau peristiwa-peristiwa umum yang kemudian ditarik generalisasi-

generalisasi yang sifatnya khusus.
8
 Kaitannya dengan pembahasan 

dalam disertasi ini adalah fakta bahwa penasaban anak luar 

nikah/anak zina berdasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan 

norma-norma atau kaidah-kaidah hukum (teori hukum Islam dan 

                                                           
7
Mathew B. Miles dan Michael Huberman, Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang 

Metode-Metode Baru, terj. Tjejep Kohendi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 20. 
8
Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996), 93. 
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hukum positif) berkaitan dengan  peristiwa yang ada di 

masyarakat.
9
 

                                                           
9
Soemitro, Metodologi…, hlm. 116. 


