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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.Jenis Penelitian 

 Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui secara obyektif suatu aktifitas dengan tujuan 

menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.1 Dalam 

penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari satu 

aktivitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif yang menggambarkan obyek 

penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai dengan pengamatan dan pengkajian 

dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi (mengubah), tetapi 

menambah khazanah keilmuan.2 Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan 

berdasarkan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, berupa kata-

kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat 

diamati.3 

 Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menjadi partisipan yang aktif 

dengan informan untuk dapat memahami lebih jauh dalam menginterpretasikan suatu 

                                                             
1Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D (Cet. VIII; Bandung Alfabeta,  2006) h4. 
2 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif(Cet. I; Yogyakata:tt., 2000),h 15. 
3 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif(Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) 

h 38. 
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makna peristiwa interaksi.4 Sehingga menghasilkan data yang baru mengenai hasil 

penelitian yang ditemukan. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Kendari dengan objek penelitian 

di Pengadilan Agama, untuk memperoleh informasi dan data mengenai jumlah 

perceraian akibat KDRT dan sebab-sebab terjadinya KDRT dan yang terpenting 

adalah mendapatkan informasi atau data yang akurat mengenai “Efektivitas UU No 23 

Tahun 24 dalam menekan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kendari”. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini 

adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan 

yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek hukumnya 

terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah 

sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat 

hukum. 

Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara 

pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang 

berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang 

ada. 

 

                                                             
4 Sujarna, Metodologi penelitian sosial(Cet. I; Bandar Lampung: CV. Mandar Maju, 2001), h 

45 
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C. Sumber Data 

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Adapun data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer adalah data yang dielaborasi dari hasil temuan dilapangan berupa 

hasil pengamatan dan hasil wawancara yang mendalam. Oleh karena penelitian 

ini penelitian kualitatif, maka sumber data ini disebut sebagai responden, yang 

mana respondennya itu sejumlah orang yang memberikan tanggapan terhadap 

apa yang diminta atau yang ditentukan peneliti sehingga mendapatkan data-data 

yang terkait dengan penelitiannya . Oleh karena itu  peneliti dan narasumber 

mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga harus membangun 

komunikasi yang baik serta keakraban dan kepercayaan dengan subjek yang 

diteliti, disamping tetap fokus dalam menganalisi setiap informasi yang 

diperoleh. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, 

seperti mengutip dari buku, jurnal, website, penelitian terdahulu, ensiklopedia, 

undang-undang tentang KDRT, dan literature lainnya. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan 

(field research) melalui narasumber yang dipandang relevan dengan 

permasalahan mengenai Efektivitas Uu No 23 Tahun 24 dalam menekan tingkat 

perceraian Di Pengadilan Agama Kendari. Selain itu, ditunjang pula dengan 
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penelitian kepustakaan (library research) yang didapatkan dari berbagai sumber 

bahan pustaka. 

  D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan peneliti dalam tahap pengumpulan data adalah 

penelitian lapangan (field reaserch). Penelitian lapangan merupakan salah satu 

metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan 

pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari 

pihak peneliti5. 

Penelitian ini sumber data yang diperoleh dengan cara triangulasi, yaitu 

dengan cara Wawancara Observasi, dan Dokumentasi. 

a. Wawancara 

Teknik wawancara (interview) yang digunakan peneliti adalah teknik 

wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara 

hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan tetapi tetap terarah 

(guided interview). Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dari orang 

yang menjadi sumber data dalam penelitian (informan) mengenai “Efektivitas 

UU NO 23 Tahun 2004 Tentang KDRT dalam Menekan Tingkat Perceraian  

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendari)”. 

                                                             
5http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan. diakses pada tanggal 28 Mei  2018 pukul 

10:00. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan
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Teknik wawancara, pewawancara (interviewer) mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) memberikan jawaban.6 

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di 

lingkungan Pengadilan Agama Kendari guna memperoleh informasi 

mengenai hal- hal yang berhubungan dengan perceraian bagi pasangan suami 

istriyang terlibat KDRT. 

b. Observasi 

Yaitu cara memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung gejala-

gejala di masyarakat. Dari hasil catatan tersebut selanjutnya dianalisis.7 M. 

Burhan Bungin dalam bukunya mengemukakan bahwa metode obeservasi 

adalah metode pengumpulan data yang diinginkan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.8 Dalam hal ini yang 

menjadi obyek observasi dalam penelitian ini adalah Efektivitas UU NO 23 

Tahun 2004 dalam Menekan Tingkat Perceraian  (Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Kendari)”. 

c. Studi Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang 

berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen 

yang berbentuk gambarseperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik 

                                                             
6Suaharsimi Arikonto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002)., h. 202. 
7Rianto Adi. Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum . (Jakarta: Granit, 2004.), h. 70. 
8M. Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Kencana, 2008).,  h. 115. 
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pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif..9 M. Burhan 

Bungin dalam bukunya menyatakan. 

“Metode dokumenter sebagai pengumpulan data sejumlah besar fakta dan data 

yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, secara detail bahan 

dokumenter terbagi beberapa macam otobiografi, surat pribadi, buku-buku, 

atau catatan harian, klipping, dokumen pemerintah maupun swasta, data yang 

tersimpan di website dan lain-lain.”10 

 

Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok 

penelitian. Dan yang dimaksud dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-

dokumen penting yang berkaitan dengan UU No 23 Tetang KDRT.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Pengamatan atau observasi dimaksud untuk mengumpulkan fakta yang 

menggambarkan kondisi objek sebagai sasaran penelitian. Penggunaan metode 

observasi adalah untuk mengetahui fenomena keagamaan sebagai aktual yang 

memungkinkan peneliti memandang hal atau fenomena tersebut sebagai proses dan 

untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial keagamaan dalam laporan 

penelitian dan penyajian serta untuk melakukan explorasi atau setting sosial dimana 

fenomena itu terjadi.  

 1. Non Participant Observation atau observasi non partisipasi. Disini tidak banyak 

menuntut peran dan tingkah laku atau keterlibatan peneliti terhadap kegiatan atau 

                                                             
10 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: (Remaja Rosdakarya, 1998)., 

h. 135. 
11 Lihat Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D..., h 246-252. 
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fenomena dari subjek yang diteliti. Peneliti hanya fokus bagaimana mengamati, 

merekam, mempelajari dan mencatattingkah laku fenomena yang diamati. 

Observasi non partisipan dapat bersifat tertutup dalam arti tidak diketahui oleh 

subjek  yang diteliti ataupun terbuka ataupun terbuka yaitu diketahui oleh subjek 

yang diteliti. 

 2. Kuasi Partisipasi, yaitu observasi itu seolah-olah peneliti turut berpartisipasi, 

jadi sebenarnya hanya pura-pura saja turut ambil bagian dalam situasi pihak yang 

di observasi11 

 Interview atau wawancara adalah upaya menghimpun data yang akurat untuk 

keperluan proses pemecahan masalah. Sumber data yang sangat penting dalam 

penelitian sosial keagamaan, terutama penelitian naturalistik adalah manusia yang 

dijadikan sebagai narasumber atau informan. 

 Sampel model Snow-Ball Sampling adalah strategi yang lebih tepat, yang 

menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti. Peneliti bekerja 

sama dengan informan menentukan sampel berikutnya yang dianggap penting. 

 Dokumentasi berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan 

penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual, digunakan dalam 

rangka mencari dan mengumpulkan data dengan menghubungkan dengan fenomena 

lain. 

 

                                                             
11 Suwadi Endaswari, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan (Sleman: Pustaka 

Widyatama, 2006), h 54-55 
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F. Teknik Analisis Data 

 Sebagaimana yang telah diuangkapkan di atas, bahwa pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Untuk selanjutnya data 

dianalisis dengan menggunakan analisis data model miles dan hubermen, yaitu data 

reduction, data display dan verification12 (penarikan kesimpulan dan verifikasi data) 

yang akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Reduksi Data (Reduction Data) 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik 

dan diverifikasi. 

b. Display Data 

Display data yaitu teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang 

jumlahnya  banyak dapat dikuasai dengan dipilih kemudian dianalisis dan setelah itu 

ditarik kesimpulan.  

c. Verifikasi Data / Conclusion drawing 

Verifikasi data yaitu teknik data analisa yang dilakukan dalam mencari 

makna  data dan mencoba mengumpulkanya, kemudian diolah sedemikian sehingga 

data-data yang pada awalnya belum lengkap akan tertutupi oleh data-data atau 

informasi baru sebagai pelengkap untuk disimpulkan.13 Selain itu dalam menganalisis 

                                                             
12Sugiono, Metodologi penelitian Kualitatif. . ., h. 308. 
13Faisal Sanafiah, Metode Penelitian Sosial. (Jakarta: Erlangga, 2001), h 112. 
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data ini penulis juga menggunakan metode deskriptif, dimana metode deskriptif 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan demikian kita dapat mengambil 

kesimpulan.  

G. Pengecekan Keabsahan Data 

 Sebuah penelitian perlu kiranya menetapkan metode untuk menguji keabsahan 

data yang telah diperoleh, agar terhindar dari bias data atau ketidak validan. William 

Wlesma menjelaskan bahwa, 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data untuk kepentingan pengecekan keabsahan atau sebagai bahan 

perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan untuk mengecek 

keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode dan waktu.14 

 

Pengujian keabsahan data  dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 

macam trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi metode dan trianggulasi  

waktu:  

1. Trianggulasi sumber yaitu peneliti membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian 

melalui alat dan waktu yang berbeda.  

2. Trianggulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil data 

observasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang telah 

                                                             
14Ibid.h. 273 
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dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik 

yang sesuai dengan penelitian ini.  

3. Trianggulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh 

dapat konsisten pada waktu yang  berbeda.15 

 

                                                             
15Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001), h123. 


