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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.1 

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian enuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya 

menuju pada penyelesaian masalah.2. Penelitian ini bersifat studi kasus yaitu 

memfokuskan kepada pengetahuan lima orang yang melakukan perceraian di bawah 

tangan mengenai adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama 

kemudian menganalisanya berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun 

lokasi penelitian adalah di desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan. 

 

B. Data dan sumber data 

1. Data  

Data merupakan bahan mentah yang akan diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan, 

serta yang di gali dalam penelitian ini adalah: 

                                                             
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 2015), hlm. 126. 
2 Bambang Waluyo, Penelitian hukum Dalam Praktek, (Jakarta, 2015), hlm. 15. 
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a. Identitas Informan mencakup nama, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan 

terakhir, pekerjaan 

b. Pengetahuan masyarakat (5 informan dari pihak suami/istri) tentang 

penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang kawin di 

bawah tangan 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam 

penyelesaian perkara perceraian di pengadilan bagi pasangan yang 

melakukan perceraian di bawah tangan 

2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah lima orang informan dari pihak 

suami/istri yang melakukan perceraian di bawah tangan.   

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan mempunyai keterkaitan 

dengan masalah yang diteliti penulis, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data 

melalui cara, yaitu:  Wawancara, yaitu dengan wawancara suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi seacara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan informan.3 Yaitu penulis mengadakan pengumpulan data dengan 

cara bertanya langsung kepada masyarakat sebagai informan, jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

sudah dipersiapkan secara lengkap melalui Interview Guied (pedoman wawancara). 

                                                             
3 P. Joko Subagyo,  Metode Penelitian dan Praktik,  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991),  hlm 39 
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D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya di lakukan dengan menggunakan beberapa 

tahapan antara lain: 

a. Editing yaitu mempelajari dan mengoreksi data yang telah terkumpul untuk 

mengetahui kelengkapan dan kesempurnaannya. 

b. Kategorisasi, yaitu pengelompokan hasil wawancara yang sudah terkumpul, 

dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalnya. 

c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hal penelitian dengan bahasa sesuai 

2. Teknik Analisi Data 

Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data 

tersebut adalah secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dengan informan penelitian. 

 

E. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari subjek dan objek yang akan dijadikan 

bahan penelitian, selanjutnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian 

kemudian dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat untuk meminta 

persetujuannya dan dimasukkan ke tim Proposal Fakultas Syari’ah. Setelah 
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dinyatakan diterima dan diberikan surat penetapan judul (26 April 2018) dan 

pembimbing, kemudian berkonsultasi lalu diseminarkan (09 Mei 2018). 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi kaena ada perubahan judul (30 

Mei 2018) kemudian penulis mengadakan penelitian dengan memasukkan surat 

riset (07 Juni 2018). Setelah itu diadakan penelitian selama satu bulan. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan sudah cukup memadai, kemudian data tersebut 

diolah dengan teknik editing, kategorisasi, dan deskripsi. Setelah diolah, 

kemudian dianalisis secara kualitatif. 

4. Tahapan Penyusunan Akhir  

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan dengan sistematika penulisan 

untuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan cara 

berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II sehingga 

menjadi sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi fyang siap di munaqasahkan. 


