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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono (2004) menjelaskan dalam 

bukunya bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan 

teliti dan saksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian 

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu, yang bertujuan unutk mempelajari suatu atau beberapa gejala 

hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian yang digunakan 

Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.1.Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

yang mendeskriptifkan kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang maupun 

kejadian yang diamati. 

3.2.Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

hukum normatif empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam 

hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung 

dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian 

normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif 

(undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam suatu masyarakat. 

  Marzuki (2010) dalam bukunya mengatakan bahwa pendekatan hukum 

normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-
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prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi. 

  Pendekatan penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo 

Soemitro (2010) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data 

primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Metode penelitian 

hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk 

melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum di 

lingkungan masyarakat. 

  Dalam metode penelitian hukum, Prof. Dr.Soerjono Soekanto (2006) 

menjelaskan terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum 

sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian 

terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan 

perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris 

merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan Efektivitas hukum 

dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali 

dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. 

3.3.Metode Penelitian 

  Selanjutnya adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian lapangan (filed research) dimana peneliti akan terjun 

langsung di lokasi penelitian, dengan menggunakan beberapa teknik yaitu: 

observasi, penelitian dengan mengunakan pengamatan secara langsung di 

Pengadilan Agama Kolaka dan interview (wawancara) secara langsung dengan 

informan yang sudah ditetapkan, yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama 

Kolaka serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. 
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3.4.Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1.  Waktu Penelitian 

  Waktu yang peneliti akan peneliti gunakan yaitu bulan 

Maret, April dan Mei 2022. Tahapan penelitian adalah pada bulan 

Maret 2022 hingga April 2022 adalah tahap pengumpulan data 

sedangkan bulan April 2022 hingga Mei 2022 adalah tahap 

pengelolaan data. Kemudian yang akan diteliti adalah perkara 

perceraian pada tahun 2019-2021, yang mana Tergugatnya tidak 

diketahui alamatnya yang jelas. 

3.2.2.  Tempat Penelitian 

  Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pengadilan 

Agama Kolaka yang terletak di Kabupaten Kolaka, alasan ilmiah 

ditetapkannya lokasi penelitian ini, karena semua data termasuk 

bahan hukum primer termasuk putusan hakim menyangkut penelitian 

ini, terdapat di kantor ini. Selain itu, yang lebih memudahkan lagi 

karena penulis bekerja pada kantor Pengadilan Agama Kolaka. 

3.2.3. Variabel Penelitian 

Selanjutnya peneliti menganngap perlu menguraiakan segi-

segi konseptual dari beberapa variabel penelitian yang relevan 

digunakan dalam kerangka pembahasan dan analisis yang disusun 

oleh peneliti. 
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Pengadilan Agama 

Panggilan dilakukan 

melalui media massa jangka 

waktu 3 bulan  

Panggilan dilakukan 

melalui media massa 

jangka waktu 1 bulan  

Gugatan atau Permohonan 

Cerai 

Tergugat/Termohon diketahui 

alamatnya 

Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya 

(gaib) 

 

Pemanggilan ke 

Tergugat/Termohon 

Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975  

Perkara di sidangkan di Pengadilan 

Agama 

Kemaslahatan 

Keluarga 
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3.6.Populasi dan Sampel 

3.3.1.  Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini ada 2 jenis populasi, yang 

pertama adalah semua pihak Penggugat yang mendaftarkan 

perkaranya di Pengadilan Agama pada tahun 2021 dimana 

Tergugatnya tidak diketahui alamatnya yang jelas. Lalu populasi 

kedua adalah semua Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita 

Pengadilan Agama Kolaka. 

3.3.2.  Sampel 

 Sampel adalah sebagian populasi yang dianggap mewakili 

populasi karena memiliki ciri atau karakteristik yang sama. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara acak, jadi 

peneliti akan menentukan sampel dari pihak Penggugat atau pemohon 

sejumlah 3 orang dan dari Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita 

Pengadilan Agama Kolaka sejumlah 3 orang, sehingga total sampel 

dalam penelitian ini adalah 6 orang. 

3.7.Teknik Pengumpulan Data 

Andi Yaqub (2018) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa metode 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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3.6.1.  Telaah literatur  

 Telaah Literatur difokuskan pada refrensi yang berkenaan 

dengan hukum Islam, kajian strategis hukum lingkungan dan konstruk 

teori-teori hukum pada buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, 

majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip 

dari berbagai perpustakaan. 

3.6.2.  Observasi 

 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan. Observasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan 

Agama Kolaka dalam menjalankan proses pemanggilan gaib terhadap 

Tergugat yang tidak diketahui alamatnya yang jelas. 

3.6.3.  Wawancara  

 Wawancara sebagimana telah dijelaskan oleh Abdurrahman 

Fatoni (2011) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlansung satu arah artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancara. 

 Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data 

apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui 

hal-hal dari informan yang lebih mendalam.  
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 Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, 

semiterstruktur, dan wawancara yakni dialog oleh penulis dengan 

informan yang dianggap mengetahui jelas proses panggilan gaib. Jadi 

peneliti akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan 

rinci mengenai bagaimana fenomena panggilan gaib, apa saja faktor-

faktor yang menjadi kendala panggilan gaib dan masih efektifkah 

panggilan gaib terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kolaka. 

3.8.Jenis Data 

Untuk kepentingan analisis penelitian ini, peneliti juga perlu menetapkan 

beberapa jenis dan sumber data, yang meliputi: 

3.7.1.  Data Primer  

  Data Primer yaitu data data yang dikumpul dari sumber data yang secara 

langsung di lapangan dalam hal ini di Pengadilan Agama Kolaka berupa salinan 

putusan Pengadilan Agama Kolaka serta hasil wawancara langsung dengan: 

1. pihak pihak Penggugat yang mendaftarkan perkaranya di Pengadilan 

Agama Kolaka pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dimana 

Tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib). 

2. Hakim dan Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengadilan 

Agama Kolaka. 

3.7.2.  Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah data yang merupakan bahan-bahan serta 

dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian di 

Pengadilan Agama Kolaka dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 dan putusan Pengadilan Agama Kolaka, serta . 
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3.9.Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini diidentifikasi dan 

dikelompokkan menurut karakteristik serta tujuan penelitian, kemudian 

dianalisis. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, yakni memilih hal-hal 

pokok sesuai dengan fokus penelitian untuk mempertajam hasil penelitian.  

 Analisis data yang dilakukan untuk menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan, menafsirkan, dan menyimpulkannya. Teknik analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu 

meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang 

diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan 

sistematis, dengan tetap bertumpu pada teori-teori hukum yang relevan dengan 

permasalahan penelitian.  

 Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung dalam 

pengumpulan dan setelah selesai data dikumpulkan. Beriringan dengan 

pengumpulan data, peneliti akan melakukan analisis dengan maksud 

mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan 

dengan pokok permasalahan yang diteliti.  

 Kemudian, analisis data selama proses pengumpulan data amat 

penting artinya bagi peneliti untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap 

permasalahan yang dikaji.  

 Sedangkan analisis data setelah data dikumpulkan merupakan 

kelanjutan dari analisis sebelumnya untuk memaparkan data secara sistematis 

serta memastikan prosisi, hipotesa, konsep atau pola yang telah dibangun 

berdasarkan data lapangan.  
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 Sebagai tahap terakhir dari penelitian ini dimana peneliti menemukan 

jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, 

peneliti membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara 

jelas tentang bagaimana proses panggilan gaib, apa saja yang menjadi kendala 

dalam proses pemanggilan dan efektif tidaknya pemanggilan gaib terhadap 

Tergugat persfektif maslahat. 
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