
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif,

dimana peneliti bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai sifat tertentu yang telah peneliti dapatkan di lapangan. Dimana fakta-fakta

yang diteliti merupakan realita yang sering kali terjadi dalam prakteknya dan tidak

dapat dipecahkan di dalam laboratorium. Husain Insawan di dalam bukunya

menjelaskan:

“Hal-hal tersebut (fakta-fakta kualitatif) tidak bisa diungkapkan oleh
sebuah penelitian yang berlatar belakang laboratorium. Kerena itu dalam
khasanah penelitian muncul apa yang disebut dengan penelitian kualitatif,
sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang bersifat
alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan
variabel-variabel tunggal, melainkan dapat mengungkapkan hubungan antara
satu variabel dengan variabel lain.46

46 Husain Insawan, Metode Study Multi Pendekatan dan Model (Kendari : Shadra, 2010) h.
108.



Sudjarwo, dalam bukunya menjelaskan: “penelitian deskriptif merupakan

penelitian yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan

mengupayakan penggambar data, terlepas apakah itu kualitatif ataupun kuantitatif”.47

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif memandang

realita sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks dinamis, penuh makna dan

hubungan gejala yang bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan pada objek yang

alamiah, yaitu objek yang berkembang apa adanya tanpa adanya manipulasi oleh

peneliti serta kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika alamiah pada objek

penelitian.48

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Normatif Empiris

yaitu dengan melakukan penalaran secara argumentatif dengan mengacu pada

sejumlah landasan teori yang mendukung.49 Serta pendekatan yuridis/perundang-

undangan yaitu digunakan untuk menelaah Undang-Undang yang terkait dengan cerai

gugat yang dikumulasikan dengan harta bersama.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

47 Sudjarwo, Metode Penelitian Sosial (Bandung: CV Mandar Maju, 2010) h. 51

48 Kamaruddin, Metode Penelitian Hukum, Cet.I (Kendari: Shadra, 2009) h. 47
49 Ibid. h. 101.



Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I

A Kendari. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari

bulan Mei sampai bulan Juli. Lokasi penelitian ini dipilih karena tempat tersebut

lebih tepat dan strategis baik dalam hal transpotasi maupun bagi peneliti dalam hal

melakukan penelitian itu sendiri.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui teknik wawancara langsung pada

Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Kendari yang dijadikan

informan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh pada kantor Pengadilan Agama Kelas

I A Kendari serta berbagai referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh segenap data atau bahan hukum yang diperlukan untuk

menunjang hasil pembahasan dan analisis penelitian, maka pengumpulannya

dilakukan dengan cara:

1. Wawancara



Teknik ini dijadikan sebagai teknik pengumpulan data primer dalam

penelitian ini. Selain teknik pengumpulan data yang lain seperti observasi dan

dokumentasi. Teknik ini di pergunakan untuk mengetahui secara mendalam

tentang berbagai informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti,

informasi ini dikaji dan diinterprestasikan berdasarkan pemahaman penulis

dengan melakukan Cross Chek dengan teori yang ada dan penguji informasi

dari informan lain.

2. Dokumentasi

Cara ini dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan atau

dokumentasi, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik

penelitian. Teknik ini juga digunakan untuk melengkapi data agar data yang di

dapatkan semakin valid demi mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

Data yang akan didokumentasikan di antaranya data keadaan di Pengadilan

Agama Kelas I A Kendari, serta data lain yang berkenaan dengan penelitian

kemudian akan diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Seluruh data hasil penelitian, selanjutnya dianalisis dengan cara yang

dicontohkan oleh Miles dan Huberman, yakni: 1) Reduksi data, 2) penyajian data, 3)

Verifikasi data.50

50 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Al-Fabeta, 2008) h. 92


