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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus agar dapat

mempelajari penerapan norma - norma yang dilakukan dalam praktek hukum.

Kasus perceraian akibat syiqaq yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Dumai

menjadi fokus penelitian. Putusan Pengadilan dipelajari agar memperoleh

gambaran dampak dimensi penormaan dalam suatu praktek hukum serta

menggunakan hasil analisisnya sebagai bahan masukan terhadap penjelasan

hukum. Setelah tafsiran terhadap data - data tersebut terurai dengan jelas maka

dibuat generalisasi dari temuan agar kemudian dapat diambil suatu konklusi /

kesimpulan.

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum

adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas

putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dapat dikatakan bahwa yang

memiliki kekuatan adalah pada bagian ratio decidendi-nya.53

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum,

beliau jelaskan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena ratio

decidendi-nya sebagai penafsiran dan penghalusan hukum namun juga dalam hal

undang - undang tidak mengaturnya.54

53 Hajar M., Model - Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, Penerbit Fakultas
Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru : 2015., hal. 34.

54 Dyah octorina susanti, Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta : 2014, Cet. I., hal.
119.
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Ratio decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat

keputusan hakim yang terlebih dahulu (precedent), akan tetapi juga di negara

bertradisi civil law system seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam

masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang

digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap

kasus memiliki ratio decidendi, alasan yang menentukan atau inti-inti yang

menentukan putusan. Kadang ratio decidendi jelas terlihat, akan tetapi terkadang

pula perlu dijelaskan.55

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk

mempelajari penerapan norma - norma yang dilakukan dalam praktek hukum.

Kasus - kasus yang telah diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap

perkara yang terjadi merupakan fokus penelitian. Perkara yang terjadi bermakna

empiris, namun dalam penelitian hukum normatif, putusan hukum terhadap

perkara tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran dampak dimensi

penormaan dalam suatu aturan hukum serta menggunakan hasil analisisnya

sebagai bahan masukan (input) terhadap ekplanasi hukum.56 Penelitian ini pada

umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu,

kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tetang latar belakang, keadaan

/kondisi, faktor - faktor atau interaksi sosial yang terjadi didalamnya.57

Agar bersesuaian pendekatan penelitian dengan jenis dan sifat penelitian

maka penelitian ini Penulis ramu jenisnya berdasarkan kepada penelitian hukum

55 Loc.cit.
56 Hajar M., Op.cit., hal. 33.
57 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Rajawali Press Cet. XV, Jakarta :

2015., hal. 36.
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normatif. Atau dengan kata lain penelitian hukum kepustakaan (Library Law

Research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka berkaitan dengan mempelajari dasar - dasar hukum dalam mengeluarkan

putusan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah eksplanatif - analitis, yaitu

suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menguji data yang diteliti tentang cerai

talak akibat syiqaq, berkenaan hukum acara hingga pertimbangan hukum hakim

Pengadilan Agama Dumai. Hal ini berkenaan untuk memperbaiki teori tentang

Putusan Cerai Talak Akibat Syiqaq di Pengadilan Agama Dumai. Objek

penelitian ini adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai tentang

Cerai Talak Akibat Syiqaq yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini karena penelitiannya

hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diambil dari Putusan Perkara

Cerai Talak yang telah berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara

Persidangan pada Berkas Perkara.58 Selain  putusan, Penulis juga

mengambil rujukan dari kitab tafsir dan kitab fiqih seperti Tafsir Kasyful

Bayan, Tafsir Ibnu Abi Hatim, Kitab al Umm Imam Asy Syafi’i, Kitab al

Mughniy Ibnu Qudamah, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid

Ibnu Rusyd, Fiqh Islam wa Adillatuhu Wahbah az Zuhaili, Durus fi Fiqh

Muqaran Muhammad Ibrahim Jannati, al Qadha fil Islam Muhammad

58 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke - 4, Jakarta :
2013. Hal. 51.
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Salam Madzkur, Ushul Fiqh Muhammad Khudari Beik, Ushul Fiqh Amir

Syarifuddin dan buku yang berkaitan dengan hukum perdata seperti

Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Yahya Harahap,

Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama Abdul Mannan, Hukum

Perceraian Muhammad Syaifuddin dan lain sebagainya.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya

dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya

adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan

perundang - undangan dan sumber hukum Islam yang dianggap relevan dengan

dengan persoalan cerai talak akibat syiqaq. Sumber hukum tersebut jika sudah

diperoleh, penelitian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap hubungan dan

dampak dari pemberlakuan sumber hukum terhadap kedudukan perkara cerai talak

akibat syiqaq di dalam putusan hakim yang diteliti.

2. Analisis data

Setelah ketiga data sumber terkumpul, maka dilakukan identifikasi sesuai

dengan bentuk dan jenisnya. Ketiga bahan sumber data tersebut diolah dengan
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cara mengelompokkan putusan cerai talak menurut alasannya berdasarkan

masalah pokok penelitian. Selanjutnya putusan yang ada akan disajikan dalam

uraian kalimat yang jelas dan sederhana serta mudah dipahami. Kemudian

Putusan Pengadilan Agama Dumai tersebut dianalisa dengan menghubungkan

pendapat para ahli hukum baik dari sudut fiqh maupun hukum - hukum yang

berlaku di Indonesia. Tehnik analisa putusan tersebut biasa disebut juga dengan

teknik eksplanatif - analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk

menguji data yang diteliti tentang cerai talak akibat syiqaq kemudian disesuaikan

dengan pendapat para ahli.59

3. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu

Penulis mengambil data - data, keterangan - keterangan dan pendapat - pendapat

yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka penulis mencoba

memaparkan Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran awal mengenai

penelitian yang meliputi latar belakang masalah, definisi istilah,

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian.

59 Hajar M, Op.cit., hal. 7.
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BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini Penulis akan kemukakan tentang Landasan Teori dari

proposal tesis ini yang terdiri dari kerangka teoritis Tentang Perceraian

Akibat Syiqaq mulai dari segi pengertian, dasar hukum, alasan-alasan

perceraian, akibat hukum hingga hukum beracara di Pengadilan Agama

dalam Kasus Perceraian akibat Syiqaq serta Penulis juga akan

menyuguhkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini;

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini Penulis jabarkan pendekatan apa yang digunakan untuk

penelitian, kemudian macam - macam sumber data serta bagaimana teknik

analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV : Analisis Terhadap Putusan Cerai Talak Akibat Syiqaq

Merupakan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Dumai

dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq., didalamnya akan dijabarkan

mengenai analisis putusan dan analisis hukum Islam tentang perkara

tersebut.

BAB V : Penutup

Merupakan penutup dari tesis yang berupa kesimpulan dan saran - saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN


