
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.
22

 

 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian 

hukum normatif . Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum 

yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan 

menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Penelitian ini memfokuskan pada 

Pencabutan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, 

penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat 

tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bertujuan untuk 
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menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai pencabutan wasiat secara 

lisan dalam pembagian harta waris. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana 

Pencabutan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pada 

penelitian hukum normatif, tahap-tahap pendekatan masalah yang dapat ditentukan 

peneliti adalah sebagai berikut
23

 : 

1. Penentuan pendekatan yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

2. Identifikasi pokok bahasan (topical subject) berdasarkan rumusan masalah 

penelitian. 

3. Pembuatan rincian subpokok bahasan (subtopical subject) berdasarkan setiap 

pokok bahasan hasil identifikasi. 

4. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data, dan kesimpulan. 

5. Laporan hasil penelitian (dapat dalam bentuk karya ilmiah). 

 

Apabila peneliti menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum 

(approach of legal content analysis), ada 3 (tiga) gradasi pendekatan normatif analitis 

yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu
24

: 
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1) Penjelajahan hukum (legal exploration); 

2) Tinjauan hukum (legal review); 

3) Analisis hukum (legal analysis). 

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Pencabutan Wasiat Menurut Kompilasi 

Hukum Islam. Terkait dengan tinjauan hukum sering disebut juga tinjauan yuridis 

(legal review) adalah tingkatan kedua yang digunakan peneliti dalam kajian substansi 

hukum. Pada tipe tinjauan yuridis, peneliti membahas mengenai Pencabutan Wasiat 

Menurut Kompilasi Hukum Islam.  

 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang terdiri dari 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : 

a. Al-Quran 

b. Al-Hadist 

c. Ar Ro’yu (akal) 

d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

e. Kompilasi Hukum Islam 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti literatur, buku-buku penunjang, disertai jurnal-jurnal 

hukum terkait dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang wasiat 

dalam hukum Islam, tinjauan yuridis terhadap pencabutan wasiat dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 
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3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dan juga bahan-bahan dari internet yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

E. Pengumpulan dan Pengolaban Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, 

yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Sumber sekunder, 

yaitu buku-buku literatur ilmu hukum beserta tulisan-tulisan hukum lainnya yang 

relevan dengan permasalahan.
25

 Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap 

identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan 

inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang terkumpul 

kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (editing), penandaan (coding), 

penyusunan (reconstructing), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok 

bahasan yang di identifikasi dari rumusan masalah (systematizing), yang berkaitan 

dengan pokok bahasan yang diteliti yaitu Pencabutan Wasiat Menurut Kompilasi 

Hukum Islam. 

 

F. Analisis Data 

Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif
26

, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan 

dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, menginterpretasikan atau 
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melakukan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan untuk dapat ditarik 

kesimpulan mengenai Pencabutan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam. 

 

 


