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METODOLOGI PENELITIAN            A. Jenis Penelitian           Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (histories approach), pendekatan kompratif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).1 Di samping pendekatan tersebut dalam hukum Islam digunakan sebuah pendekatan yang sangat urgen digunakan yaitu pendekatan maqashid 

al-Syari’ah.                Oleh karena penelitian ini berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian 

dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus di 

Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Riau”, disamping menggunakan metode penelitian lapangan (field research), juga menggunakan metode hukum normatif atau kajian pustaka (library research), yang sering juga disebut dengan metode penelitian doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang                                                                            1Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 133. 



  165  dihadapi.2 Penelitian hukum ini berlandaskan paradigma hukum,3 yang dilandasi oleh pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum yang dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta sebagai berikut.4  
      “… ilmu hukum adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok 
ilmu-ilmu partikal yang ke dalam pengembangannya berkonvergensi semua 
produk-produk ilmu lain (khususnya filsafat hukum, sosiologi hukum, sejarah 
hukum) yang relevan untuk (secara hermeneutis) menetapkan proposisi 
hukum yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai 
penyelesaian masalah hukum konkret yang dihadapi. Penetapan proposisi 
hukum tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami 
(diiterpretasi) dalam konteks keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang tertata 
dalam suatu system (sistimatikal) dan latar belakang sejarah (historical) 
dalam kaitan dengan tujuan perkembangannya dan tujuan hukum pada 
umumnya (teleological) yang menentukan isi aturan hukum positif dan secara 
konteksual merujuk pada faktor-faktor sosiolocikal dengan mengacu nilai-
nilai cultural dan kemanusiaan yang fundamental dala proyeksi ke masa 
depan”.         Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (statute 

approach) atau pendekatan normatif atau dogmatik hukum (legal dogmatic) , pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) .                                                            2Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 35. 3Hans Geroge Gadamer mengatakan hyermeneutika berasal dari kata “hermenuin”, yang berarti tafsir, penjelasan serta penerjemahan. Dalam konteks teologi, adakalanya ditemukan wahyu ketuhanan yang tidak jelas membutuhkan penjelasan tentang kehendak Tuhan agar dapat sampai kepada pemahaman tentang  hal tersebut, serta dapat mentransformasikan sesuai dengan kondisi kontemporer. Abdul Qadir ar-Ruba’i, at-Ta’wil Dirasah Fi Afaq al-Mushlahah, Majalah ‘Alam al Fikr: edisi 1, 31 Desember 2002, hlm. 152. Lihat juga  Fahmi Salim, Kriitik Terhadap Study Al-Qur’an 
Kaum Liberal, Jakarta: Perspektif 2010, hlm. 51-52. Lihat juga, Abdul Gofar, Op-cit, hlm.77.    4Soetandyo Wignyosubroto, Hukum:Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, ELSA-HUMA, 2003, hlm. 81. 



  166           Dalam penelitian ini penulis menjadikan maqashid al-syari’ah sebagai pendekatan utama di samping tiga pendekatan tersebut dengan cara mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan mashlahah. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah Undang-undang dan regeluasi tentang nafkah anak seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilais Hukum Islam.           Pendekatam kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan peradilan agama tentang nafkah anak pasca perceraian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap pemikiran hukum tentang nafkah anak pasca perceraian. Pendekatan pendukung yang digunakan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan perbandingan hukum. 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan sejak diterimanya judul penelitian ini dalam seminar proposal penelitian disertasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Februari tahun 2017 sampai saat selesainya pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu bulan oktober 2017.  
 



  167  2. Tempat Penelitian Penelitian dilakukan di beberapa pengadilan agama di wilayah Pengadilan tinggi agama Riau diantaranya: Kota Pekanbaru, Indragiri Hulu dan Indaragiri Hilir sesuai dengan urutan perkara yang diputus oleh hakim sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini: 
Tabel.  

Jumlah Perkara yang diputus Pengadilan agama wilayah PTA Riau 
Tahun 2015 s/d 2016 Sumber: olahan data dari laporan tahunan PTA.  Peneliti memilih ketiga tempat tersebut dengan pertimbangan banyaknya kasus yang berkaitan dengan penelitian yang disidangkan di No Cabang Pengadilan 2015 2016 

CT CC CT CC 1 Pekanbaru 349 981 346 1004 2 Rengat 235 596 228 610 3 Tambilah 230 548 216 612 4 Bangkinang 118 517 145 543 5 Pasir Pangaraian 116 308 135 336 6 Bengkalis 199 422 205 504 7 Selat Panjang 33 189 30 176 8 Pangkalan Kerinci 120 236 92 206 9 Ujung Tanjung 112 331 108 310 



  168  pengadilan tersebut dan juga pertimbangan kemampuan peneliti untuk menjangkau lokasi penelitian. 
C. Sumber Penelitian   Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial.5 Untuk memecahkan isu hukum berkaitan nafkah anak pasca perceraian, sekaligus memberikan perskripsi mengenai yang semestinya menyangkut hukum nafkah anak pasca perceraian diperlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum.6 Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al Qur’an, Hadis, kitab-kitab fikih 4 madzhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hambaliyyah), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan putusan pengadilan tentang  nafkah anak pasca perceraian.  Sedang bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku, tesis, disertasi, jurnal nasional maupun internasional dan komentar terhadap putusan-putusan pengadilan terutama yang berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian.                                                            5Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 47. 6Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Grafika, 2013), hlm. 181.  



  169  Selain bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, literature, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel. 
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data             Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran pengumpulan dan studi dokumen dengan mendapatkan putusan-putusan hakim pada lokus penelitian yang peneliti lakukan, juga wawancara dengan informan terkait yaitu hakim, masyarakat dan para pakar, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi informasi (internet). Cara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang perumusan norma yang ada sebagai acuan untuk langkah ke depan. Bahan-bahan yang telah terkumpul tersebut diolah dengan tataran teknis (menata berdasarkan hierarkhi sumber hukum). Tataran 

teleologis (berdasarkan substansi hukum) dan sistimatika eksternal (mengintegrasikan) ke dalam tatanan hidup masyarakat. 
E. Teknik analisis data 



  170  Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis normatif  kualitatif dan content analysis. Normatif7 karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yang dimaksud yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris)8 dari dokumen.            Content analysis digunakan dalam penelitian ini karena salah satu objek kajian adalah putusan Pengadilan Agama. Content Analysis atau Kajian Isi  adalah teknik yang digunakan untuk manarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis9 yang peneliti padukan dengan pendekatan penelitian studi pustaka berkaitan dengan masalah yang diteliti.           Bahan hukum bersifat normative-preskriftif dianalisis dengan menggunakan metode hukum yaitu metode menafsirkan atau mengintrepretasikan keinginan bersama dengan menterjemahkannya dengan simbol bahasa hukum. Interpretasi terhadap hukum selalu                                                            7Disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in books). Lihat, Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004),  hlm. 118. 8Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 1997), hlm. 269.                                                                       9Lihat Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 220. Bandingkan dengan Boy Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, (Jakarta: UIP, 2008), hlm. 66. 



  171  berhubungan dengan isi (substansi), karena hukum mempunyai dua sisi, yaitu tersurat dan tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Metode hukum ini dalam lingkup lebih luas dapat digunakan untuk menemukan kaedah hukum, apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum.         Metode yang dipakai untuk pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Deduktif, yaitu berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum yaitu kajian teori yang telah peneliti paparkan di BAB II dan BAB IV dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, peneliti hendak melihat kejadian yang sifatnya khusus yang terjadi di masyarakat melalui peradilan agama yang ada di ketiga tempat yang peneliti sebutkan.10  2. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus yang terjadi di masyarakat yang diperkarakan di ketiga tempat penelitian tersebut, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta, peristiwa-persitiwa yang khusus dan konkrit ditarik generalisasi-generalisasi.11 3. Komperatif dan Selektif, kadangkala peneliti menerima semua atau beberapa pendapat yang diperbandingkan (putusan para hakim di                                                            10Sutrisno Hadi, Methodology Research, Jilid I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1977, hlm. 49.  11Ibid,  hlm. 50. 



  172  pengadilan agama kota Pekanbaru dengan putusan hakim di pengadilan agama Rengat dan Tembilahan) karena ada titik perbedaan dan di lain pihak memilih salah satu pendapat lebih otentik argumentasinya. 


