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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan cara mempelajari, menelaah, dan menelusuri 

bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi hukum dengan pokok 

permasalahan.128 Penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif.129 

Penelitian ini memberi gambaran tentang pandangan maqas}id al-syari’ah 

terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/AG/2015 mengenai gugatan 

hak waris yang diagunkan di bank.   

2. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Anslem Strauss dan Juliet Corbin pendekatan kualitatif adalah penelitian 

yang hasil temuan-temuannya tidak didapati melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya.130  

Pendekatan kualitatif menggambarkan pola pikir yang digunakan untuk 

obyek kajian ini, adalah menggunakan pendekatan multidisipliner, yakni 

pendekatan yang dipakai dengan menghubungkan disiplin ilmu tertentu dengan 

                                                           
128 Lihat Yayasan Obor Indonesia, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2004), h. 3. 
129 Lihat Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), h. 36. 
130 Lihat Anslem Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, alih 

Bahasa M.Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4. 
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berbagai disiplin ilmu lainnya. Jadi, tidak merujuk kepada satu tinjauan saja, akan 

tetapi meliputi pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan teologis normatif (syar’i) yakni melakukan pengkajian dengan 

melihat nas-nas dari al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. dan ijtihad para 

sahabat tentang bagaimana pentingnya penegakan hukum dan keadilan di 

tengah-tengah masyarakat. 

b. Pendekatan yuridis/normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari 

semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan 

pembahasan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan undang-undang yang 

diberlakukan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan oleh Hakim 

Pengadilan Agama. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan 

sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana 

sebuah data dihasilkan.131 Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang 

tidak secara langsung memberikan data pada pengumpulan data.132 

Adapun sumber data primer dan sekunder penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Data Primer, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/AG/2015, 

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA Lbt., Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/ 

PTA.Gtlo, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

                                                           
131 Lihat Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan 

Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129. 
132 Lihat Djam’an Satori, dkk., Metode Penelitian Kualitatif (Bandung; Alfabet, 2009), h. 

145. 
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Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia, serta beberapa undang-undang lainnya yang 

langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dan berhubungan dengan 

penelitian ini. 

b. Data Sekunder, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek 

pembahasan dalam tesis. 

Pengumpulan data tesis ini melalui riset pustaka (library research). Metode 

library research, yakni melakukan penelitian melalui pustaka dengan 

menghimpun beberapa literatur (buku-buku) yang berhubungan dengan obyek 

penelitian, serta menghimpun beberapa peraturan perundang-undangan, teutama 

yang berkaitan dengan penyelesaian kasus oleh pengadilan terhadap harta 

peninggalan yang menjadi jaminan di bank. Adapun teknik yang digunakan 

adalah mengutip secara langsung tanpa ada perubahan, seperti mengutip lafal al-

Quran dan terjemahnya, serta lafal hadis Rasulullah SAW., selain kutipan 

langsung juga sangat banyak mengutip secara tidak langsung. Kadang-kadang 

menambah dan mengurangi teks-teks dan menyesuaikan bahasa baku dalam 

kalimat, dengan mengambil kalimat yang ada relevansinya dengan obyek 

penelitian. Untuk mengetahui secara jauh kutipan langsung atau tidak langsung 

akan terlihat dalam catatan kaki (footnote) setiap kutipan. Apabila menyebut 

langsung nama pengarang atau nama buku, maka hal itu menunjukkan kutipan 
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langsung, Akan tetapi jika setiap kutipan dimulai dengan kata lihat, maka hal itu 

menunjukkan kutipan tidak langsung. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

a. Pengolahan data 

Pada karya penelitian sebagai penelitian perpustakaan bercorak deskriptif,  

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analisis). 

b. Analisis data 

Sebagai metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif, 

dianalisis secara deduktif yaitu membandingkan dengan teori yang ada, dan 

sekaligus diuji dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan dalam 

penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1) Menginventarisasi data yang ditemukan dalam penelitian pustaka; 

2) Menghubung-hubungkan antara sumber yang satu dengan sumber yang 

lainnya; 

3) Melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh, dan 

membandingkannya antara satu dengan lainnya; 

4) Merumuskan dan mendeskripsikan data dalam bentuk laporan hasil 

penelitian. 

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan terdahulu, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui penyelesaian kasus oleh pengadilan agama terhadap 

gugatan hak waris yang diagunkan di bank. 

b. Untuk mengetahui dampak gugatan hak waris yang diagunkan di bank. 

c. Untuk mengetahui pandangan maqas}id al-syari’ah terhadap hak waris 

yang diagunkan di bank. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

a. Manfaat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam, hukum jaminan terutama 

mengenai Hak Tanggungan, dan penyelesaian kasus oleh pengadilan 

agama terhadap gugatan hak waris yang diagunkan di bank. 

b. Manfaat dari segi praktis, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan 

pertimbangan bagi hakim khususnya Hakim Pengadilan Agama dalam 

menjatuhkan putusan terhadap gugatan hak waris yang diagunkan di 

bank, tidak hanya melindungi hak bank sebagai pemegang Hak 

Tanggungan, tetapi juga dapat melindungi dan memberikan maslahat 

kepada ahli waris yang juga mempunyai hak atas harta peninggalan yang 

menjadi agunan di bank.  

c. Manfaat dari segi publik, penelitian ini diharapkan agar masyarakat luas 

khususnya umat Islam mengetahui penyelesaian kasus oleh Pengadilan 

Agama terhadap gugatan hak waris yang diagunkan di bank, serta 
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mengetahui pandangan maqas}id al-syari’ah terhadap gugatan hak waris 

yang diagunkan di bank. 

d. Manfaat dari segi pribadi, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan untuk kontribusi pemikiran hukum Islam dalam 

membangun bangsa dan Negara Indonesia di bidang hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


