
III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti

digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode

penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar

objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah:46

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan

penelitian empiris. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan

cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis, dan literatur-literatur hukum

yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti sedangkan penelitian

secara empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui

kenyataan-kenyataan yang terjadi. 47 Dengan kata lain, Penelitian ini mengkaji

permasalahan dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan dan

kenyataan yang terjadi yang berkaitan dengan penerapan akad wakalah bil ujrah

dalam polis asuransi jiwa syariah PT Prudential Indonesia.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif

bertujuan memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan

46 Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, hlm. 134

47 Ibid. Hlm. 134.
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sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan

daerah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.48 Untuk itu, penelitian ini akan

menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai penerapan

akad wakalah bil ujrah dalam polis asuransi jiwa syariah.

C. Pendekatan Masalah

Upaya-upaya yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah-

masalah yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua

macam metode pendekatan yaitu pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan

cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-

peraturan lainnya yang berlaku. Dan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang

dilakukan dengan cara melihat kenyataan-kenyataan hukum yang ada di lapangan

yang berupa sikap, perilaku, dan pendapat hukum para narasumber tentang pokok

permasalahan dan penelitian ini yang berhubungan dengan judul dan pokok

bahasan yang diteliti.

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma,

peraturan perundang-undangan dan literatur serta menggali informasi dan

melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai

permasalahan yang dibahas dalam hal ini mengenai penerapan akad wakalah bil

ujrah dalam polis asuransi jiwa syariah.

48 Ibid., hlm.115
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D. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka

pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: (1)

kepustakaan; dan (2) lapangan. Sedangkan jenis datanya yaitu:49

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu

semua data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para narasumber

ketika melakukan penelitian di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder yaitu semua data yang diperoleh dari hasil penelitian

kepustakaan, meliputi: (a) bahan hukum primer; (b) bahan hukum sekunder,

dan (c) bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

antara lain:

1) Al-Qur’an;

2) Al-Hadist;

3) Ijtihad;

4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian;

6) KMK No.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

7) Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum

Asuransi syariah;

8) Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;

49 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156-158.
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9) Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah

Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

10) Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’

pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai

penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan

hukum dan dokumentasi hukum seperti data yang ada di Asuransi PT

Prudential Indonesia.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh dari Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kamus hukum, media massa, makalah, jurnal ilmiah, naskah,

internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (library research)

Pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian kegiatan meliputi: membaca,

mencatat, mengutip buku-buku literatur hukum dan non-hukum yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian, serta menelaah undang-undang dan informasi

lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan;

2. Studi Lapangan (field research), yaitu dilakukan dengan cara melakukan

wawancara terhadap para narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu,
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namun dalam pelaksanaannya di lokasi penelitian, substansi pertanyaan dapat

saja berkembang di luar daftar pertanyaan yang ada.

Wawancara dilakukan dengan seorang narasumber, yaitu Ibu Seruni

Widyawati, S. H., M.kn. Beliau merupakan Unit Manager dari agen asuransi

PT Prudential Indonesia dengan Kantor Keagenan Bandar Lampung. Kantor

Keagenan PT Prudential Indonesia di Bandar Lampung berada di Jl. Jenderal

Sudirman No. 86, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan

menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat

kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.

2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokkan data sesuai dengan bidang

pokok bahasan agar memudahkan dalam meganalisa data.

3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada

pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, data yang terkumpul akan dilakukan analisis

secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan semua

hasil kajian terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam

bentuk kalimat-kalimat. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara

induktif yaitu penarikan kesimpulan secara umum yang bersumber dari data yang

bersifat khusus, sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian.


