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BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian keputakaan (Library Research),

yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti

manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.1 Oleh

karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang

dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan

jalan menggali/mengeksplorasi pemikiran-pemikiran tokoh fuqaha dan

para ulama, yang berkaitan dengan persoalan di atas yang tersebar di

dalam karya tulis mereka, baik yang berbentuk buku maupun dalam

bentuk artikel.

Sedangkan jika penelitian ini dilihat dari segi cara menganalisanya,

maka penelitian ini bersifat kualitatif.2 Jenis data yang digunakan ialah

data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan

dalam bentuk angka.3 Data dalam bentuk kata verbal diperoleh dari hasil

1 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001), h. 125.

2 Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap obyek yang bersifat
sosiologis. Lihat ibid. Lihat juga Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Rosda Karya, h. 3. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif”, prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi Bogdan, Kirk dan Miller mendefinisikan
“penelitian kualitatif”, tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang
tersebut dalam bahasan dan peristilahannya.

3 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), h.
41-42.
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pengumpulan data yaitu observasi literatur-literatur yang berkaitan dengan

pokok bahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa

teknik pengumpulan data; Pertama, studi kepustakaan atau observasi

literatur metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-

tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan

hubungannya dengan penelitian. Kemudian yang ketiga, setelah itu

dilakukan penela'ahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau

mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang

berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini

digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.4

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar bisa dibagi dua,

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan data orisinil yang diambil langsung

dari buku fikih mu’tabar karya Imam mazhab serta buku Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pemikiran

tentang masalah rujuk. Sementara data sekunder adalah data-data yang

diperoleh dari tangan kedua, yaitu tulisan-tulisan yang mengulas tentang

persoalan yang berkaitan dengan pembahasan rujuk.

4 Mastuhu dkk. 2000. Manajemen Penelitian Agama: Perspektif  Teoritis Dan Praktis,
(Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), h. 86.
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4. Metode Analisis Data

Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh dipergunakan

metode komparatif, yaitu berusaha untuk membandingkan pemikiran

fuqaha tentang rujuk khususnya untuk kemudian dicarikan kesimpulan

akhirnya.

Di samping itu, karena penelitian ini juga berusaha mengetahui

posisi yang menyangkut persetujuan istri yang  diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam Indonesia di antara pemikiran mazhab fikih lainnya,maka

metode komparasi juga digunakan, yaitu membandingkan data-data yang

berkaitan dengan pemikiran tentang rujuk baik itu dalam fikih maupun

Kompilasi Hukum Islam Indonesia.


