
95

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari segi jenisnya termasuk ke dalam penelitian

kepustakaan (library reseach). Adapun dari segi sifatnya termasuk ke dalam

penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan pendapat seorang

tokoh atau beberapa tokoh dalam hal ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah

dengan Imam Malik, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan

sumber data dari berbagai literatur yang mungkin penulis temukan. Dengan

demikian metode pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif dengan

menggunakan data-data literatur dalam bentuk sumber primer dan sekunder

serta sumber pendukung lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan

perbandingan (comparative approach). Perbandingan hukum yang dapat

digunakan (terapan), yaitu:

1. Perbandingan hukum ini selain mencari informasi/deskripsi, juga mencari

perbedaan dan persamaan.

2. Mencari hal yang baik dari hukum yang diperbandingkan.164

164 Hajar  M, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, (Pekanbaru,
Suska Press, 2015), hal. 84.
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C. Sumber Data

Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah  Perbandingan Pendapat

Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tentang status wali nikah. Maka

dalam penelitian ini, menggunakan dua data, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini

adalah kitab-kitab serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian

ini seperti Syarah al-Fiqh al-Akbar karangan Ibnu Hammam, Al-Mabsuth

karangan Syamsuddin al-Sarakhsi, Syarah Fath al-Qodir li Ibn Hammam

oleh Kamaluddin Muhammad bin Abdil Wahid al-Siwasiy Iskandariy al-

Ma’ruf Ibnu Hammam al-Hanafi, Syarah Muwattha’ karya Imam al-Baji,

Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid oleh Karya Ibn Rusdy.

b. Data Sekunder

Adapun yang menjadi bahan hukum Sekunder yang digunakan

sebagai pembanding atau penguatnya yaitu  Abdul Rahman al-Jaziri, Al-

Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba’ah, Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih

Lima Mazhab, Fiqhul Islam Wa Adillatuhu oleh Wahbah Zuhaili, Majmu’

Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi, Fiqhus Sunnah oleh Sayyid

Tsabiq, karya-karya para ulama Fiqih-fiqih mazhab, artikel, jurnal, karya

ilmiah yang relevan dengan pembahasan  dan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat library reseach dengan pendekatan

perbandingan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah
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metode pengumpulan data secara kualitatif dengan mendeskriptifkan semua

data yang peneliti peroleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, yang

selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data sesuai metode penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menemukan bagaimana Perbandingan pendapat Imam Abu

Hanifah dengan Imam Malik tentang status wali nikah sebagai tujuan akhir

dari penelitian ini, maka data yang penulis kumpulkan baik dari sumber

primer, sekunder maupun pendukung akan diproses secara deskriptif analisis

dan contents analisis,165 sedangkan alat ukurnya adalah maqasyid syari’ah.

Secara umum yang dimaksud dengan metode Contents analisis,

Muqoronatul Mazhabil fil Fiqh dan Usul fiqih adalah:

1. Contents analisis adalah suatu analisis yang hanya mengumpulkan data

dari sumber-sumber buku/kitab-kitab (manuskrif), artikel, jurnal, majalah,

dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian lalu di analisis

seberapa banyak responden yang setuju dan tidak setuju dengan

permasalahan yang sedang diteliti.

2. Muqaranah yaitu membandingkan pendapat-pendapat yang setuju dan

yang tidak, terhadap judul penelitian, lalu di cari mana yang paling kuat

165Yaitu (metode kajian isi) adalah teknik yang paling umum digunakan. Biasanya
digunakan untuk memanfaatkan dokumen yang padat isinya. Berelson (1952) dalam bukunya
Guba dan Lincoln (1981: hal. 240) mendefenisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk
keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang menifestasi
komunikasi. Sementara Webwer (1985; hal. 9) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi
penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari
buku atau dokumen lebih lengkap (Lihat: Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kuantitatif,
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hal. 76-77).
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argumennya berdasarkan dalil yang berlaku dalam kaidah fiqih,

selanjutnya ditentukan hasil penelitian tersebut.

3. Metode Usul fiqih adalah menggunakan beberapa metode para ahli usul

dalam menentukan hasil penelitiannya, contohnya yaitu:166

a) Metode Hanafiyah (ahli ra’yu/logika) atau Metode Fuqaha (Thariqah

Fuqaha)167

b) Metode Mutakallimin (Thariqah Mutakallimin) yaitu Metode

mayoritas ulama (jumhur)168

c) Metode Jama’ (penggabungan) yaitu Metode  penggabungan antara

dua metode sebelumnya (hanafiyah dan jumhur).169

d) Metode Takhrijul Furu Alal Ushul yaitu Metode mengeluarkan

masalah yang cabang dari ushulnya170

166Abdul Karim ‘Ali bin Muhammad an Namlah, al-Muhadzdzab fii ‘Ilmi Ushulil Fiqh al-
Muqarin (Riyadh: Maktabatur Rusyd, 1999), jilid I, hal. 59-65

167Dantaranya kitab yang ditulis Abu Manshur al-Maturidi, Ma-akhidzusy Syara-i’ dan
Abul Hasan al Karkhi, Ar Risalah fil Ushul dan Abu Bakr al-Jashash , Al Fushul fil Ushul dan Abu
zaid ad Dabusi, Taqwimul Adillah dan Kasyful Asrar oleh Abdul ‘Aziz al Bukhari, Ushulul
Bazdawi dan Abu Abdullah al Shaimiri, Masa-ilul Khilaf dan Abu Bakar As Sarakhsi, Ushulus
Sarakhsi dan Abu Bakar as Samarqandi, Mizanul Ushul dan Abul Barakat Abdullah an-Nasafi, Al-
Manar. (Lihat: Ibid, hal. 60).

168Kitab-kitab yang ditulis para ulama mazhab, yaitu: Mazhab Malikiyah: Taqrib wal
Isyarah fi Tartibi Turuqil Ijtihad oleh al Qadhi Abu Bakar al-Baqillani, Ihkamul Ushul fi Ahkamil
Ushul, kitab al Isyarah dan kitab al Hudud. Semuanya ditulis oleh Abul Walid al-Baji, Muntahas
Sul wal Amal fi ‘Ilmail Ushul wal Jadal oleh Ibnu Hajib. Beliau telah meringkas kitab ini, dan
diberi nama Mukhtasharul Muntaha. Mukhtashar atau ringkasan kemudian ini disyarah oleh
banyak ulama, antara lain: ’Adhud Din al-Iji (Syarhul Mukhtashar); Tajud Din As Subki (Raf’ul
Hajib ‘an Mukhtasharibni Hajib), Syamsud Din al Ashfahani (Bayanul Mukhtashar), adh
Dhiya’ul Lami’ Syarhu Jam’il Jawami, oleh Al-Hululu al Maliki, Syarh Tanqihil Fushul oleh
Syihabud Din al-Qarafi, Nafa-isul Ushul Syarhul Mahshul oleh Al-Qarafi, Syarhul Burhan oleh al
Maziri.

169As Sa’ani, Badi’un Nidham Baina Ushulil Bazdawi wal Ihkam, Tanqihu Ushulil Fiqh,
dan syarahnya, at Taudhih, karya Shadrusy Syari’ah. At Taftazani mensyarahnya dalam kitab
berjudul “at Talwih“, Jam’ul Jawami’ oleh Tajud Din ibnus Subki. Kitab ini telah disyarah oleh
banyak ulama, antara lain: Jalalud Din al Mahali (Syarh Jam’il Jawami’), Az Zarkasyi (Tasyniful
Musami’), Halulu al Maliki (Dhiya’ul Lami’), dan oleh Tajud Din sendiri (Man’ul Mawami’ ‘an
Jam’il Jawami’), At Tahrir oleh Kamalud Din bin al Hamam. Kitab ini telah disyarah oleh
beberapa ulama, antara lain: Amirul Haj (at Taqrir wat Tahbir), dan Amir Badsyah (Taisirut
tahrir), Musallamust Tsubut oleh Muhibbuddin Abdusy Syakur al Hanafi. Kitab ini telah disyarah
oleh al Anshari dalam kitabnya yang diberi nama Fawatihur Rahamaut. (Lihat: Ibid, hal. 64).



99

e) Metode memaparkan ushul fiqih melalui pambahasan maqashid

syariah dan pemahaman umum.171

Sedangkan langkah yang lebih khusus (jenis analisis)  dengan data dan

dalil yang ditemukan dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode

ushuliyah, muqaranah mazahib fi al-Fiqhi dan  Ijtihadiyah (ijtihad Bayani,

ta’lily dan Istislahi) dalam hal ini alat ukurnya adalah konsep Maqasid

Syari’ah. Terhadap dalil al-Qur’an akan dibahas melalui pendekatan tafsir

terhadap makna-makna nash tersebut, sementara dalil yang bersumber dari

hadits akan diadakan pendekatan metode tahkrij para ulama ahli hadist dan

tarjih  melalui penelusuran referensi yang memungkinkan penulis lakukan

dalam kaitannya dengan penelitian ini.

Penarikan kesimpulan (langkah-langkah berpikir) yang akan dilakukan

dengan metode berpikir induktif (menarik kesimpulan dari hal-hal yang

bersifat khusus menjadi umum)172 dan deduktif (menarik kesimpulan dari hal-

hal umum menjadi khusus)173 serta Istislahi (menarik kesimpulan dari hal-hal

yang  dianggap Bid’ah  dan khilafiyah menjadi maslahah).

170Az-Zanjani, Takhrijul Furu’ ‘alal Ushul, Miftahul wushul ila binna-il Furu’ ‘alal
Ushul oleh Tilmisani al Maliki, at Tamhid fi Takhrijil Furu’ ‘ala Ushul oleh Al-Isnawi Asy
Syafi’i., Al Qawa-id wal fawa-idul Ushuliyyah oleh Ibnul Hamam. (Lihat: Ibid, hal. 65).

171Abu Ishaq asy Syathibi telah menulis sebuah kitab dengan metode seperti ini yang
diberi nama al-Muwafaqat fi Ushulisy Syari’ah. (Lihat: Ibid).

172Induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa
khusus untuk menentukan hukum yang umum. (W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 444). Induktif merupakan cara berpikir dimana
ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.
Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai
ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan
pernyataan yang bersifat umum. (Jujun.S.Suriasumantri, Filsafat ilmu, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2005), hal. 48).

173Deduksi berasal dari bahasa Inggris deduction yang berarti penarikan kesimpulan dari
keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum, lawannya induksi.
(W.J.S.Poerwadarminta, , Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal:
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Dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal ada tiga macam maslahat yakni

maslahat mu’tabarah, maslahat mulghat dan maslahat mursalat. Maslahat yang

pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-

Quran maupun Hadist. Sedangkan maslahat yang kedua adalah yang

bertentangan dengan  ketentuan yang ada dalam kedua sumber hukum

tersebut. Di antara muktabarah dan mulghat, ada maslahat disebut maslahat

mursalat.174

Istilah lain adalah ijtihad Istislahi, yaitu suatu cara penetapan hukum

terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash dan

ijma’ dengan mendasarkan pada pemeliharaan al-mashlahat al-mursalat.175

Pada dasarnya mayoritas ahli Ushul Fiqh menerima metode maslahat

mursalat.

273). Dedukif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan
yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola
berpikir yang dinamakan silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah
kesimpulan. (Jujun.S.Suriasumantri, Filsafat ilmu, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal: 48-
49). Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum
terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

174Dalamm  kajian  ilmu Ushul Fiqh “al-maslahat al-mursalah”adalah suatu kemaslahatan
yang tidak ditetapkan oleh al-Syari‟ sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil syar’i
yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya. (Abdul Wahab Khallaf, Ilmu
Ushul al-Fiqh, A-Majlis al-A la al-Indonesi li al-Dawat al-Islamiyyyat, (Jakarta, 1972), hal. 84)

175Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabiah, Adillat al-Tasyri al-Mukhatalaf Fi a-
Ihtijaj Biha, Muassasat al-Risalat, (tp, 1399 H/1979 M), cet. I,  hal. 221.


