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BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian baik field research maupun library

research dibutuhkan metode yang akurat, sehingga hasilnya bisa diterima secara

akademik dan ilmiah. Demikian halnya dalam penelitian ini, penulis

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian melalui

perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menala’ah dan meneliti

berbagai literatur-literatur yang berbentuk buku-buku serta tulisan-tulisan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.  Metode ini dimulai dengan

mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini

yang kemudian didukung dengan menggunakan data-data lain yang bersumber

dari data skunder yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Diihat dari

bidang  kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum.1 Lebih mengarah

pada penelitian hukum yang sifatnya normative.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan

kualitatif.2 Pendekatan ini diunggulkan untuk tujuan mengungkap pengalaman

manusia.3 Pendekatan kualitatif memiliki banyak metode dan oleh karena objek

1Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 41.
2 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang; UUM Press, 2004), hlm. 70
3 Jhon W. Creswell, Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches, (London;

SAGE Publication, 1994), hlm. 145



85

kajian ini berupa teks atau wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam,

didokumentasikan atau disimpan untuk dianalisis, maka metode analisis yang

dipilih adalah content analysis. Metode analisis ini merujuk kepada analisis yang

integratif, dimana secara konseptual berguna untuk menemukan,

mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen. Maka dalam penelitian

ini adalah konsep pemikiran imam al-Sarakhsī tentang dalālah lafazh ‘āmm yang

merupakan salah satu kajian ushūl al-fiqh sebagai sebagai alat dan metode dalam

pengistinbatan hukum dari al-Qur’an dan hadits nabi, sehingga dapat dipahami

makna, signifikansi, relevansi dan pengaruhnya terhadap hasil ijtihād (hukum

Islam).

Penelitian ini tentang kekuatan dalālah lafazh ‘āmm dalam kitab Ushūl al-

Sarakhsī karya imam Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahal al-

Sarakhsī sebagai objek utama dan merupakan penelitian bersifat library research

dengan metode berbentuk content analysis yaitu berawal dari aksioma bahwa

studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi ilmu sosial.

Pembentukan dan pengalihan perilaku dan polanya berlangsung lewat

komunikasi. Content analysis merupakan analisis ilmiah tentang pesan suatu

komunikasi.4

Dalam penelitian model content analysis, seorang peneliti dituntut tidak

hanya mampu mengidentifikasi pesan-pesan yang manifest (tampak), tetapi juga

yang latent (tersembunyi). Metode analisis ini merujuk kepada analisis integratif

yang secara konseptual berguna untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah

4Noen Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996),
hlm. 49-51.
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dan menganalisis dokumen, dalam hal ini adalah konsep pemikiran imam al-

Sarakhsī tentang dalalah lafazh ‘amm dan menganalisa pengaruhnya dalam

pengistinbathan hukum, sehingga dipahami makna, signifikansi dan relevansinya.5

Peneliti dengan demikian harus mampu melihat kecenderungan isi “media”

berdasarkan context, process dan emergence.6

Untuk mendiskripsikan content analysis yang posivistik kualitatif, penulis

mengakumulasikan kitab-kitab induk mazhab Hanafi khususnya imam al-Sarakhsī

baik primer maupun sekunder yang ada korelasinya dengan aspek judul penulisan

tesis ini. Kemudian, sebagai analisa komperatif, penulis juga mengakumulasikan

hasil karya ulama-ulama lain yang memuat informasi tentang judul tersebut.

B. Sumber Data

Adapun buku pokok yang menjadi data primer dalam penelitian ini di

ambil dari kitab Ushūl al-Sarakhsī yang merupakan karya imam Abū Bakar

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal al-Sarakhsī dibidang Ushūl al-fiqh dan

kitab al-Mabsūth yaitu karya beliau di bidang fiqh.

Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang memiliki korelasi

dalam penelitian ini, seperti kitab Ilmu Ushūl al-Fiqh karya Abdul Wahhab

Khallaf, Ushūl al-Fiqh karya Abū Zahrah, Hasyiah al-Dimiyathi ‘Ala Syarah al-

Waraqat karya al-Dimiyathi, Ushūl Fiqh karya Amir Syarifuddin dan kitab-kitab

referensi lainnya yang berkaitan.

5 Rachma Ida, “Ragam Penelitian Isi Media Kuantitatif dan Kualitatif” dalam Burhan
Bungin, ed., Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian
Kontemporer, (Jakarta; Raja Grasindo Persada, 2001), hlm. 147

6 Ibid.
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C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengum-

pulkan data primer konsep-konsep pemikiran imam Abū Bakar Muhammad bin

Ahmad bin Abī Sahal yang diambil dari kitab Ushūl al-Sarakhsī dan al-Mabsūth,

sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang memiliki korelasi dalam

penelitian ini, Penulis merujuk dari beberapa kitab/ buku yang membahas tentang

ushūl al-fiqh khususnya berkaitan dengan dalālah lafazh ‘āmm, seperti : kitab al-

Lumā’ fi Ushūl al-Fiqh karya al-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf,

kitab al-Wajīz Fi Ushūl al-Fiqh karya Abdul Karim Zaidan, Kitab Ushūl al-Fiqh

karya Abdul Wahab Khallaf, kitab Hasyiah al-Dimiyathi ‘alā Syarah al-Waraqāt

karya al-Dimiyathi, kitab Ushūl al-Fiqh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili, kitab

Ushūl al-Fiqh, karya Khudhri Beik, kitab Ushūl Fiqh 2 karya Amir Syarifuddin,

Fiqh dan Ushūl Fiqh karya Nazar Bakry dan buku yang lainnya. Kemudian data-

data tersebut ditelaah, dikutip dan diklafifikasikan serta disusun secara utuh untuk

menjawab permasalahan.

D. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan pengolahan data dengan teknik yang bersifat analitik7

yaitu dengan berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai

rumusan masalah, sehingga dapat direinformasikan  dan dianalisis  secara ilmiah

dengan cara menerangkan argumen dan alasan yang kongkrit. Karena penelitian

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode content analysis, maka

analisis dan interpretasi data berpusat pada konsep pemikiran imam al-Sarakhsī

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 1998), cet ke XI, hlm. 245
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tentang dalālah lafazh ‘āmm, bahwa konsep beliau inilah yang akan ditinjau dan

dikaji dari berbagai sudut pandang. Berhubung konsep dalālah lafazh ‘āmm ini

adalah berkaitan dengan kajian ushūl fiqh, maka peneliti akan meneliti lebih jauh

dari berbagai sudut, termasuk konsekwensi dari konsep beliau tersebut dalam

penetapan hukum dalam fiqh, karena Ushūl al-fiqh adalah ilmu yang membahas

tentang kaidah-kaidah (teori) secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum

islam (fiqh).8

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini telah terkumpul,

selanjutnya penulis menyusun data-data tersebut dengan menggunakan metode

deskriftif analitik9 diantaranya sebagai berikut :

a. Deduktif, yaitu mengilustasikan kaidah-kaidah yang umum, dianalisis dan

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif, ialah mengilustasikan data-data khusus, dianalisis dan ditarik

kesimpulan yang bersifat umum.

Data yang telah diproses secara sistematis dan diklasifikasikan ke dalam

beberapa kategori, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan

phenomenologik, ilmu fiqh dan ushul fiqh. Ilmu menurut pendekatan

phenomenologik haruslah value bond,10 mempunyai hubungan dengan nilai, yang

8 Lihat Hudhri Beik, Ushūl al-Fiqh,  (Mesir; Maktabah Tijarah al-Kubrah, 1969M/
1389H) cetakan ke 9,  hlm. 14. Lihat juga al-Muzaffar Muhammad Ridho, Ushūl al-Fiqh, (Beirut;
Muassasah al-A’lamy, 1990M), jilid I, cet. 3, hlm. 5

9 Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru
Algensindo, 1998), hlm. 14

10 Metodologi penelitian phenomenologik berbeda dengan metodologi penelitian
positivistik. Metodologi penelitian positivistik menekankan mengenai pentingnya obyektifitas,
ilmu bebas dari nilai apapun (value free). Metodologi phenomenologik pada umumnya menolak
pandangan demikian. Ilmu menurut phenomenologik mempunyai hubungan dengan nilai (value
bond). Lihat Noen Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik,



89

harus dilandaskan dan diorientasikan kepada nilai-nilai prinsip agama seperti

kemanusiaan, keadilan dan juga nilai efesiensi dan efektifitas.

Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian
Agama, Edisi 3, Cet. 8, (Yogyakarta; Bayu Indra Grafika, 1998), hlm. 177


