
40 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang memiliki sasaran, 

penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya itu dapat digali sebanyak 

mungkin data mengenai sasaran penelitian.66
 Metode ini dipilih oleh penulis agar 

mendapatkan data yang akurat dari sumber data.  

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk 

memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan 

untuk membangun ideografi dari body of knowledge, sehingga cenderung 

dilakukan tidak untuk menemukan hukum-hukum dan tidak untuk membuat 

generalisasi, melainkan untuk membuat penjelasan mendalam atau ekstrapolasi 

atas objek tersebut.67 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan  Juni 2016 

2.Tempat Penelitian. 

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama  Kelas 1.A Kendari. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah 

diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan 

wawancara dengan para pihak Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang 

mengetahui perkara tersebut. Di samping itu pengambilan data dilakukan dari 

literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang 

                                                 
66

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2007), h. 3 
67

Wahyono, Hadi, www. Penelitian studi kasus.co.id diakses 15 Maret  2016 



41 

 

sedang diteliti (penelitian pustaka) sebagai penunjang dari penelitian lapangan 

yang dilakukan. 

2. Sumber Data 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sayuthi Ali, di dalam bukunya 

bahwa: Secara umum sumber data penelitian kualitatif ialah tindakan dan 

perkataan manusia dalam suatu latar yang bersifat alamiah.68 Sedangkan jenis data 

dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu: 

a. Sumber data primer  adalah data yang yang diperoleh dari sumber pertama 

melalui prosedur dan tekhnik pengambilan data yang berupa interview, 

observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai 

dengan tujuannya.69 Perolehan data primer pada penelitian ini, dilakukan 

melalui wawancara dengan para pihak Pengadilan Agama Kelas 1.A 

Kendari yang meliputi Hakim, yang mengetahui perkara ini. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang 

relevan (terkait) pembahasan penelitian ini. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

 Guna memperoleh data yang dibutuhkan, penulis terjun langsung di 

lapangan,  agar mendapatkan informasi dan sejumlah data yang dibutuhkan yang 

ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini 

menggunakan tekhnik: 

1. Observasi. Peneliti menggunakan observasi langsung pada objek penelitian. 

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menyatakan terus terang pada 

sumber data bahwa sedang melakukan penelitian 

2. Wawancara. Peneliti pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau tanya 

jawab dengan pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan Hakim, 
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di  Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari, guna untuk mencari data atau 

informasi yang diinginkan sesuai dengan judul pada penelitian ini. 

3. Dokumentasi. Peneliti mengambil data-data dari dokumen yang ada di 

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari. Jumlah  kasus khususnya  perkara 

hadhanah tahun 2015 sebanyak 33 perkara yang masuk dalam Pengadilan 

Agama Kelas 1.A Kendari. 

E.Tehknik Analisis Data 

Proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai melakukan penelitian. Tekhnik 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari wawancara. 

1. Reduksi data yaitu semua data di lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, 

dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari 

tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. 

2. Display data yaitu tehknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang 

diperoleh dengan  jumlah yang banyak dan dapat dikuasai dengan dipilih 

secara fisik membuat display merupakan dari analisis pengambilan 

kesimpulan. 

3. Verifikasi data yaitu tehknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

rangka mencari makna data yang dianggap masih kurang dan mencoba untuk 

mengumpulkannya, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga data-data yang 

pada awalnya belum lengkap akan tertutupi oleh data-data atau informasi baru 

sebagai pelengkap untuk disimpulkan menjadi pemikiran baru. 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian Kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data 

untuk menghindari data yang biasa atau tidak valid. Hal ini untuk menghidari 
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adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan tekhnik trianggulasi. 

 Triangulasi data adalah memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh 

kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya atau mengecek sumber melalui 

sumber lain sampai pada taraf anggapan bahwa informasi yang dipercaya atau 

kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari 

1. Sejarah berdiri dan berkembangnya 

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari. Pada 

awal berdirinya pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari disebut Pengadilan 

Mahkamah Syari‟ah Kabupaten Kendari. Sejak dibentuknya pada tahun 1967 

tidak difasilitasi gedung kantor tersendiri, namun senantiasa menyewa gedung 

sebagai tempat untuk berkantor dan seringkali berpindah tempat. Terakhir 

menyewa sebuah rumah pribadi milik Daeng sitobo di Kecamatan Tipulu 

Kabupaten Kendari sebagai tempat berkantor sampai tahun 1977.70 

Pada umumnya keberadapan Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari dapat 

diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Kendari, walaupun seringkali aturan 

adat didahulukan sebagaimana yang berlaku terutama pada adat masyarakat suku 

tolaki, misalnya jika ada kasus atau perkata yang diajukan dengan dalil-dalil 

berdasarkan hukum adat, maka yang bersangkutan diberi kesempatan 

menyelesaikan adatnya, kemudian diajukan kembali untuk proses berdasarkan 

kewenangan Pengadilan Agama, sehingga hal tersebut dapat diselesaikan dengan 

sebaik-baiknya. 

Selanjutnya dengan terbitnya APBN melalui DIPA Tahun Anggaran 1967 

sampai dengan 1977 Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari membangun sebuah 

balai sidang yang bertempat di jalan Abunawas Nomor 16 Kelurahan Wua-wua, 

Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Balai sidang 47 tersebut ditempati sebagai 

kantor pada akhir bulan Maret 1977 dengan ukuran gedung 224 m
2
 di atas tanah 

seluas 1.820 m
2
 milik Bapak KH. Hamzah Mappa yang selanjutnya pemiliknya 

diserahkan kepada anaknya yang bernama H. Muchtar.
71
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