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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode  penelitian merupakan suatu sistem dan suatu  proses yang

mutlak harus  dilakukan  dalam  suatu  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan

ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,dengan cara

menganalisisnya. Disamping itu, maka diadakan  juga pemeriksaan mendalam

terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

atas permasalahan–permasalahan yang timbul didalamg ejala yang bersangkutan.1

Supaya penelitian ini runtun dan terarah sesuai dengan rumusan masalah

dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Maksudnya bahwa penelitian ini

merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan

serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai

problematika talak pada Pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.2

Menggambarkan masalah-masalah hukum dan menganalisa masalah-masalah

1SulaimanRasjid,FiqhIslam,Cetakanke–38,Bandung:SinarBaruAlgensindo,2005,hlm.,12
2 SoerjonoSoekanto,Pengantar Penelitian Hukum,UI-Press, Jakarta,1986,hlm. 43.
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tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

B. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian

kepustakaan (Library Research), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan

dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan (buku-

buku, literatur dan bahan pustaka) yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif yaitu tradisi tertentu

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang

tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.

C. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan atau dilacak

dari bahan-bahan penting (Ahammul Kutub) Kompilasi Hukum Islam,

Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Peradilan Agama.

2. Bahan Skunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan primer.

Yaitu: Fiqh Sunnah, Fiqh Lima Mazhab, dan kitab-kitab fiqih lainnya.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi

petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, di

antaranya adalah kamus dan ensiklopedi.
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D. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai

buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

E. Metode Analisis Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan, dan setelah

tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan

menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis

(Conten Analysis) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar

belakang3.

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum,

untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat

khusus.

b. Induktif

Dan dengan metode ini juga penulis memaparkan data-data yang yang

bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data

yang bersifat umum.

3 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.
141
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c. Deskriftif Kualitatif

Dengan menggunakan metode deskriftif kualitatif ini penulis juga

memberikan gambaran secara umum dan sistematis, factual dan akurat

tentang talak dengan meneliti dan membahas data yang ada.

Selain itu dalam analisis data, jika terdapat ayat hukum maka penulis

akan merujuk ke tafsir ahkam, seperti: Ahkamul Qur’an: al-Jashshos.

Demikian juga jika terdapat hadits maka terlebih dahulu ditahrij secara

sederhana dan mengemukakan syarahnya sesuai dengan yang ada, seperti:

Subulus Salam4.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan tesis ini, maka penulis membuat

sistematika penulisan atau garis-garis besar dalam pembahasan ini sebagai

berikut:

Bab I. meliputi Pendahuluan yang merupakan petunjuk untuk memasuki

pembahasan pokok yang berisikan latar belakang masalah, rumusan dan

batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metode serta sistematika pembahasan.

Bab II. meliputi Tinjauan umum tentang talak, dalam bab ini diuraikan

sekilas tentang Bentuk-bentuk putusnya perkawinan, talak, khuluk, fasakh,

‘iddah, dan sekilas tentang lahirnya Kompilasi Hukum Islam.

4 Ismail Salim ’Abdul ‘Aali, Al Bahsu Al Fiqhi Thobi’atuhu-Khashoisuhu-Usuluhu,
Mashodirihu Ma’a Muathalahati al Fiqhiyati fi al Mazahib al- Arba’ah, (Mekkah al-Mukarramah:
Maktabah al- Asadi, 2009M/1429H),
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Bab III. meliputi Pembahasan dalam bab ini tentang pendekatan penelitian,

jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data

dan sistematika penulisan.

Bab IV. meliputi problematika talak pada Pengadilan Agama dalam

perspektif Kompilasi Hukum Islam, bab ini terdiri dari pembahasan tentang

pelaksanaan talak, urgensi pelaksanaan talak pada Pengadilan Agama, dan

istinbat Hukum Islam.

Bab V. meliputi Merupakan Bab penutup dari pembahasan ini, yang di

dalamnya dituangkan kesimpulan dari pembahasan ini disertai dengan saran-

saran yang diperlukan.


