
37 

 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research), karena pada penelitian ini data-data atau 

bahan yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari 

perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen serta 

majalah dan sebagainya.52 

Selanjutnya penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, yang 

artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data 

tersebut berdasarkan dokumet-dokument pribadi, dokument resmi dan lain 

sebagainya. kemudian penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif 

karena pada penelitian ini membutuhkan data-data yang dibutuhkan berupa 

informasi dan menghasilkan prosedur analisis.53 

B. Sumber Data 

Dalam pembahasan skripsi ini mengunakan jenis penelitian yang 

bersumber dari buku-buku perpustakaan dan menurut sumbernya 

dibedakan menjadi dua yaitu primer dan skunder.54 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data-data yang bersifat inti atau 

mengikat dan merupakan sumber data dari setiap pembahasan yang 

                                                
52 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustkaan”, Jurnal Iqra, Vol. 08, No. 01, (Mei 2004), 68, 
53 Lexy, J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, edisi revisi (Badang: PT Remaja 

Prosdakarya, 2016), 6. 
54 Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

13. 
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mana dalam hal ini mengacu pada kitab Fiqih Wahbah az-Zuhaili dan 

Abdul Aziz bin Baz seperti fiqih Islam wa-adillatuh serta Kompilasi 

Hukum Islam 

b. Data sekunder 

Data sekunder melengkapi apa yang tidak didapatkan dari data 

primer, dalam hal ini adalah penjelasan-penjelasan yang berkaitan 

dengan pengertian serta pemahaman yang mendukung data primer, 

yang mana diantaranya Fiqih islam, Fiqih Keluarga Progresif dan lain 

sebagainya. 

C. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

yang valid tentang permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini ialah dengan melakukan serangkaian kegiatan studi 

dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literature-literatur, 

mengkaji beberapa kitab fiqih dan Kompilasi Hukum Islam serta yang 

berhubungan dengan masalah konsep rujuk.55 

D. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,dan 

bahan-bahan lain. Sehinga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat di 

informasikan kepada orang lain.56 

                                                
55 Lexy, J. “Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif”, edisi revisi (Badang: PT Remaja 

Prosdakarya, 2016), 216. 
56 Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&amp;D”, Cet, ke-18, 

(Bandung:Alfabeta, 2013) , hal.244 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskripstif-komparatif, yaitu dengan memaparkan pandangan Wahbah 

Zuhaili dan Abdul Aziz bin Baz yang berkaitan dengan konsep rujuk 

kemudian membandingkanya. Setelah dibandingkan kedua pendapat 

tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan relevansinya dengan Kompilasi 

Hukum Islam. 

Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian suatu kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

peristiea pada masa sekarang. Sedangkan metode komparatif adalah 

penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variable atau lebih pada 

dua atau lebih sempel berbeda, atau pada waktu yang berbeda.  

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi atau 

gambara, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai 

fakata-fakta, sifat serta hubungan anatara fenomena yang diselidiki. 

Sedangakan tujuan dari Komparatif ialah untuk mengetahui perbedaan 

atau kesaamaan, relevan atau tidak nya suatu pendapat Wahabah Zuhaili 

dan Abdul Aziz bin Baz yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 
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