BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah
penelitian kepustakaan (library research) yang usaha awalnya untuk
mengumpulkan data penyusunan skipsi ini adalah dengan mengadakan
penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan obyek permasalahan
yang dibahas yakni mengenai pandangan hukum Islam terhadap
Kedudukan Waris Anak Zina dalam pasal 869 KUH Perdata sebagai
sumber primer.
B. Sumber Data yang dikumpulkan
Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah
sumber data primer dan sekunder :
Data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan, dalam
pembahasan sekripsi.131 Dan dalam hal ini penulis akan mengambil data
rujukan yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu dari pasal 869
KUH Perdata, dan dalam Kompilasi Hukum Islam.
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Sumber data skunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan
pelengkap atau kajian dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya data inidisebut
data tidak langsung atau tidak asli.132 Maksudnya adalah buku-buku atau
kitab-kitab tentang pendapat para ulama’, Sayyid Sabiq dalam kitabnya
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permasalahan sama yang akan ikut memberi kontribusi guna melengkapi
pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini,
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C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penyusunan tesis ini
adalah dengan melacak berbagai sumber pendapat-pendapat Ahmad
Hassan yang menjadi pembahasan ini sebagai sumber primer dan sumber
data sekunder, serta buku-buku lain yang berkaitan sebagai bahan
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pelengkap karena dengan demikian akan dapat membantu dalam mencari
hasil yang terbaik dalam tujuan penyusunan tesis ini.
D. Teknik Analisis Data
Setelah data-data terkumpul, maka penulis mengadakan penyaringan
terhadap data tersebut, mana yang lebih valid dan sesuai dengan
permasalahan. Karena penelitian ini kualitatif maka analisis datanya
dengan menggunakan tehnik deskriptif analisis yaitu menganalisis dan
menyajikan (menggambarkan) fakta secara sistematik sehingga dapat lebih
mudah untuk difahami dan disimpulkan. Dan dalam penelitian ini dengan
menggunakan pola pikir induktif.133
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