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BAB III

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian.

Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian

lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.

Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat memperoleh

data-data yang akurat, oleh karena diperlukan adanya metode penelitian yang

harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.1

A. Jenis Penelitian

Sebagai dasar penyusunan tesis ini, agar dapat tercapai apa yang

diharapkan, penulis mengadakan suatu penelitian untuk mendapatkan data dan

penjelasan-penjelasan tentang masalah tersebut di atas. Penelitian ini

menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang

menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah,

surat kabar, dan dokumen lainnya.2

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana penyajian data tidak dilakukan

dengan numeric sebagaimana penyajian data secara kuantitatif. Secara

metodologis, tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang ataupun

pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara

kualitatif.3

1 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 9.
2 Abûddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal.

125.
3 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hal. 94.
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B. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu

data primer dan data sekunder. Karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini

adalah pemikiran Ibnu Ḥazm dalam persoalan fiqih, maka yang akan menjadi

data primer di dalam penelitian ini adalah karya Ibnu Ḥazm di dalam bidang

fiqih, yaitu kitab al-Muḥalla. Sementara data sekunder dalam penelitian ini

adalah buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul

penelitian. Penulis juga memperkaya dengan pelbagai tulisan ilmiah, jurnal,

laporan-laporan  jurnalistik  (media  massa). Adapun data tersier berupa

kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang

terkait dengan pembahasan ini.

C. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis),4

yakni metode analisis yang diarahkan pada materi atau teks yang terdapat

dalam karya Ibn Ḥazm, terutama kitab al-Muḥalla. Sebagaimana dinyatakan

oleh Haltsi bahwa content analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang

dilakukan secara objektif dan sistematis.5

4 Content Analysis secara bahasa dapat diartikan dengan analisis isi atau kajian isi. Ini
merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunitas. Lihat Noeng Muhadjir, Metode
Penelitian Kualitatif, Op. Cit, hal. 94. Lihat juga Soedjono dan Abdurrahman, Bentuk Penelitian;
Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta: 1999), hal. 18.

5 Ibid, hal. 95.
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D. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang

dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara

menggali atau mengeksplorasi pemikiran-pemikiran ulama fiqih, terutama

pemikiran Ibnu Ḥazm yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yang

berkaitan dengan permasalahan di atas yang tersebar di dalam karya tulis

mereka, baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk artikel.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu:

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. Ketiga, setelah

itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau

mengkjai literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang

berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya, teknik pengumpulan data ini

digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.6

E. Metode Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan

Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2016 dan Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan

6 Mastuhu, dkk. Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritas dan Praktis, (Jakarta:
Badan Litbang Agama, 2000), hal. 86.
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Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa

Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Mentri Agama dan Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor

0543/U11987.7

7 Tim Penulis, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana,
(Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hal.
31.


