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Metode Penelitian Hukum 
1.  Kerangka Dalil 
2.  Kerangka Teoritis : 

§  Teori-teori  yang Berkaitan dengan Hukum Islam 
§  Teori-teori yang Berkenaan Hukum Adat 
§  Teori-teori yang Berkaitan Berkenaan Peraturan 

Perundang-undangan 

3.  Kerangka Konseptual 



Kerangka Dalil 
Dalam penulisan tesis, baik ilmu hukum maupun 

ilmu lainnya, pemeluk agama Islam yang 
menyakini kebenaran agamanya sebagai suatu 
bukti kebenaran ilmiah yaitu dengan 
menggunakan dasar hukum yang bersumber 
dari ajaran Islam baik Al-Quran, Hadis, Ijma’, 
Fatwa Ulama maupun sumber hukum Islam 
lainnya. Begitu juga kebenaran berdasarkan  
hukum adat maupun kebenaran berdasarkan 
perundang-undangan (hukum positip) 



Dalam penulisan tesis, ketika penulis 

mempercayai bahwa dalil-dalil yang bersumber 

dari ajaran agama islam, maka hal ini tidak dapat 

disalahkan, karena ajaran islam itu sendiri dapat 

dibuktikan secara ilmiah (rasional) dan ada yang 

belum dapat dibuktikan (super rasional). 



Sumber Hukum Islam 

a) Al-Quran. 

b) Hadis 

c) Ijma’ Ulama 

d) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 

 
 
 



Kerangka Teoritis 
Kerangka Teoritis dalam penulisan tesis 

hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu : 
a)  Teoti-teori Hukum 
b)  Asas-asas Hukum 
c)  Doktrin Hukum 
d)  Ulasan Pakar Hukum berdasarkan 

pembidangannya. 
Keempat ciri khas teori hukum tersebut 

dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. 



Teori Hukum yang dikembangkan Ahli Hukum 
1.  Teori-teori yang berkaitan dengan Hukum Islam 
a) Teori Receptieo in Complexu  

 Teori ini dikemukakan oleh ahli hukum dan kebudayaan 
Belanda pada Tahun 1800. Teori ini menyatakan bahwa di 
Indonesia berlaku hukum Islam walaupun dengan sedikit 
menyimpang. Teori ini sangat kuat pengaruhnya dan cara-
cara berfikir ahli hukum belanda didasarkan pada kenyataan 
yang ada dan berkembang dalam masyarakat  bumiputera 
yang beragama Islam. Dibuktikan dengan dikeluarkannya 
Stb. 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan 
Agama di Jawa dan Madura. 



b) Teori Eksistensi 
 bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum 
Nasional yaitu: 

1)  Hukum Islam ada dalam arti berfungsi sebagai 
bagian integral dari hukum Nasional 

2)  Hukum Islam ada dalam arti berfungsi sebagai 
penyaring bahan-bahan hukum Nasional 

3)  Hukum Islam ada dalam arti diakui 
kemandiriannya, kekutannya, dan diberi status 
sebagai hukum Nasional 

4)  Hukum Islam ada dalam arti sebagai  bahan 
hukum utama dan unsur utama dalam 
pembentukan hukum Nasional 
    



c)  Teori Lingkaran Konsentris 
 Dikembangkan oleh H.M. Tahir Azhari. Teoti ini 
menggambarkan hubungan erat antara agama, hukum dan 
negara. Ketiga komponen ini apabila disatukan akan 
membentuk lingkaran konsentris yang merupakan satu 
kesatuan dan berkaitan erat antara yang satu dengan yang 
lain. 
 Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi 
lingkaran terdalam, karena merupakan inti dari lingkaran 
tersebut, baru kemudian disusul hukum berikutnya adalah 
negara. Teori ini digunakan untuk menjelaskan hukum 
Islam dalam kaitannya dengan hukum nasional Republik 
Indonesia 



d)  Teori Penerimaan Autorita Hukum 
 
Teori ini dikembangkan oleh H.A.R. Gibb. Bahwa setiap 

sistem hukum menyatakan orang-orang yang terikat 
dengan hukum harus bersedia mengakui otoritasnya dan 
mengakui bahwa hukum tersebut mengikat mereka 
walupun mereka boleh jadi melakukan pelanggaran 
terhadap aturan hukum tertentu dalam hukum. 

Teori ini digunakan untuk menegaskan hubungan seorang 
muslim dengan hukum islam sebagai suatu kewajiban 
yang mengikat secara imani, kaitannya dengan hukum 
islam dengan yang diberlakukan di negara Indonesia 
berdasarkan Ideologi Pancasila dan UUD 1945. 



e)  Teori Maqosid AL-Syari’ah 
 Teori ini dikemukakan dan dikembangkan oleh 
Abu Ishaq al-Syathibi, yaitu tujuan akhir hukum 
adalah maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan 
manusia. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak 
mempunyai tujuan. Teori ini hanya dapat 
dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan 
masyarakat yang mengetahui dan memahami 
bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah 
SWT. Kesadaran  hukum pihak pemerintah dan 
masyarakat tersebut akan melahirkan keyakinan 
untuk menerapkan hukum Allah SWT, bila 
menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi 
kehidupan manusia. 



2.  Teori-Teori yang berkenaan Hukum Adat 
 Berkenaan dengan penelitian hukum Adat, dapat 
digabungkan fungsi hukum yang dinamis, aspirasi 
optimalisasi hukum dengan legitimasi yang berorientasi pada 
nilai-nilai dan asas-asas hukum serta teori Living Law yang 
dikemukanan oleh Eugen Erlich. Secara teoritis, dapat 
disimpulkan bahwa hukum tidak dipakai untuk mencapai 
sasaran-sasaran yang diterapkan yang ditetapkan secara 
sewenang-wenang, walaupun itu adalah kebijakan yang 
dimuatkan dalam peraturan atau hukum tertulis dan tidak 
tertulis. Oleh sebab itu, dalam putusan hakim kadang kala 
terjadi pertentangan antara hukum, hakim, dan kenyataan 
hukum, karena kadangkala hukum adat sudah tidak sesuai 
lagi dengan kamajuan dan kebutuhan masyarakat. 
   



3.  Teori-teori  Hukum yang berkenaan Peraturan 
Perundang-undangan 
 Pembangunan dalam masyarakat ser ing 
menimbulkan akibat - akibatnya yang tidak 
dikehendaki  oleh masyarakat , oleh sebab itu semua 
pembangunan pasti juga akan berimbas ke hal yang 
lain.  Hal ini tercermin dalam beberapa unsur-unsur 
yang dimasukkan dalam peraturan perundang-
undangan yang akan diberlakukan. Misalnya marital 
rape yang dianggap sebagai pidana dan telah di 
diberlakukan melalui Undang-undang No.23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT). 
  

 



3.  Kerangka Konseptual 
 Kerangka konseptual adalah penggambaran antara 
konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang 
berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau 
diuraikan dalam tesis. Kerangka konseptual dalam 
penulisan tesis hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: 
a)  Konstitusi 
b)  Undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah 
c)  Traktat 
d)  Yurisprudensi, dan 
e)  Definisi operasional. 
 Penulisan kerangka konsep tersebut, dapat diuraikan 
semuanya dalam proposal tesis maupun dalam tesis.  

 

 
 




