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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. METODE PENELITIAN 

Menurut Mardalis, metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk 

melakukan suatu teknis dengan mengunakan fikiran secara seksama untuk 

mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang 

ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara 

sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
1
 Sedangkan menurut Kartini Kartono, 

metode penelitian dapat diartikan sebagai: “Cara-cara berfikir dan berbuat yang 

dipersiapkan dengna baik-baik untuk megadakan penelitian dan untuk mencapai 

tujuan penelitian”.
2
 

Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas 

tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi 

sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara 

akurat. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang 

mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. 

Dengan menggunakan metode seorang diharapkan mampu mampu 

menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta : Cv. Rajawali, 1995), h. 15. 
2
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet. 

Ke-VII, h.20. 
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suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana 

seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang 

dihadapi.  

Agar dalam penulisan tesis ini memenuhi kreteria sebagai karya ilmiah 

maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan gabungan 

antara penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis empris. Penelitian 

hukum normatif adalah suatu penelitian hanya merupakan studi dokumen.
3
dan 

penelitian yuridis empiris yaitu penelitian kenyataan lapangan yang bersifat 

das sein  tidak sesuai dengan keadaan yang didambakan atau yang diharapkan 

yang bersifat das sole.
4
 Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal 

pelaksanaan putusan mengenai hadhanah di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Tanjung Karang dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. 

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,
5
 

yang dimaksud dengan deskriptif adalah “Suatu metode dengan 

menggambarkan dan  melukiskan keadan subjek dan objek, serta kondisi pada 

sekarng berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri,serta hubungan diantara 

unsure-unsur yang ada atau fenomena tertentu”. Analitis maksudnya 

                                                           
3
Afifi Fauzi Abbas, Metodologi Penelitian (Jakarta: Adelina Bersaudara,2010), Cet.I, h.155. 

4
 Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Atma Jaya,2007), h.29. 
5
 Deskriptif Analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan  

fenomena, praktek dan „Urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Koentjaningrat, 

Metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-7 (Jakarta :Gramedia,1985), h.19  
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menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan 

carabertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola dimana akhirnya 

ditemukan hakekat.
6
 

2. Sumber Data. 

Dalam studi kepustakaan (Library esearch), penulis mencari data 

primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diketengahkan untuk 

dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan.
7
 Bahan-

bahan yang digunakan: 

1). Bahan Hukum Primer 

Sumber primer yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan 

oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi 

atau data tersebut.
8
 Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah 

laporan tahunan perkara, Putusan Pengadilan Tanjung Karang, Ketua/ 

Wakil Pengadilan Agama Tanjung Karang, para Hakim dan para pihak 

yang terkait dengan masalah ini. 

2).  Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder  merupakan data yang mendukung data utama atau 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
9
 Data sekunder 

                                                           
6
 Kuntjaraningrat, Metode –Metode Penelitian Masyarakat, cet ke-2 (Jakarta : Gramedia, 

1991), h. 30.  
7
 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit,2010), Cet.III, h.57. 

8
 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1995), h.132. 
9
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 

h. 195. 
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dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang 50 Tahun 

2009, Kompilasi Hukum Islam, dan studi kepustakaan atau dokumen-

dokumen yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. 

3). Bahan Hukum Tersier 

Data tersier merupakan data yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, Kamus bahasa Indonesia, kamus humum atau 

ensiklopedia. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data yang 

didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan 

berupa buku-buku hukum, fiqih tentang nikah, berbagai macam peraturan 

perundang-undangan, dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya, namun bahannya mempunyai relevansi kuat 

dengan masalah yang diteliti.
10

 

 

                                                                                                                        
 

10
 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet.II, h.107. 
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b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable seperti buku-buku, majalah, surat kabar, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya. 

4. Metode Pengolahan Data 

Penggunaan data menggunakan beberapa cara atau metode yaitu : 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Pemeriksaan data adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui  

studi pustaka, dokumentasi sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, 

tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. 

b. Penandaan data (coding) 

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik 

berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata 

tertentu yang menunjukan golongan, kelompok dan klasifikasi data 

menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data 

secara sempurna, memudah rekontruksi serta analisis data. 

c. Rekontruksi data (reconstructing) 

Rekontruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan 

dan logis, sehingga mudah dipahami dan interpretasikan. 

d. Penyusunan dari sistematis data (constructing/systematizing)  
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Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokan secara 

sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut Klasifikasi 

data dan urutan masalah.
11

 

5. Metode Analisis Data 

Setelah diperoleh data yang diperlukan, untuk mengelola dan 

menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis data 

Kulitatif ,
12

  yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa 

serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih berupa 

fakta-fakta verbal atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja. 

Maksud dari analisis data kualitatif adalah keperluan mengumpulkan 

informasi-informasi yang digali dari hasil putusan Pengadilan tentang hak 

hadhanah.  

Setelah data terkumpul selnjutnya dianalisis dengan menggunakan 

metode induksi
13

 untuk memperoleh kesimpulan umum tentang hak 

hadhanah yang ditarik dari semua putusan-putusan pengadilan perkara 

hadhanah..
14
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 Sutrisno Hadi, Methodologi Research, ( Yogyakarta :Yayasan Penerbitan Fakultas 

Psikologi, UGM, 1995), h.36 
12

 Lexy L Moleong, Metodelogi penelitian kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 

cet.XIV, 2001,h.3. 
13

 Sutrisno Hadi, Op, Cit, h.42. 
14

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, h.107. 




