
49 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Menurut Marzuki1 

penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi”. Selain itu penelitian ini juga 

menggunakan jenis penelitian empiris (sosiologis)2 yaitu penelitian yang 

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik 

perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang 

dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu penelitian empiris juga 

digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa 

peninggalan fisik maupun arsip. 

B. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai 

berikut: 

1. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

penelitian kepustakaan. Data sekunder ini menggunakan bahan-bahan 

hukum sebagai berikut: 

                                                           
1
 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 35 

 
2
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Surabaya, Pustaka Pelajar, hlm. 280 
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a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara umum, yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

6) Putusan Pengadilan No. 30/Pdt.G/2013/PN.Wt 

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan dan 

mendukung bahan hukum primer serta permasalahan dalam 

penelitian ini yang terdiri dari: 

1) Buku-buku ilmiah yang terkait;  

2) Hasil penelitian yang terkait; 

3) Makalah dan jurnal yang terkait; 

4) Doktrin atau pendapat para ahli. 
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2. Data Primer adalah data yang diperoleh diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari lapangan. Data primer disebut juga sebagai 

data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date3. 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Wates. 

b. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik non random sampling yaitu suatu cara menentukan 

sampel di mana peneliti telah menentukan sampel di mana peneliti 

telah menentukan/ menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya4.  

3. Responden 

Adapun responden terkait dengan penelitian ini diantaranya: 

a. Edy Samaeputy, S.H selaku Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan 

Negeri Wates dan 

b. Anastasia Sri Suharyanti selaku narasumber sekaligus Pihak 

Penggugat yang berperkara dalam putusan No. 

30/Pdt.G/2013/PN.Wt. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data primer dilakukan dengan cara wawancara 

Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan 

metode tanya jawab dengan cara lisan. Dalam hal ini penulis 

                                                           
3
 Ibid., hlm. 37 

4
 Ibid, hlm. 173 
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mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wates dan 

pihak yang berperkara dalam putusan No. 30/Pdt.G/2013/PN.Wt. 

2. Data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka 

Studi dokumen atau studi pustaka, yaitu mempelajari peraturan-peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku dan jurnal 

yang berhubungan dengan materi penelitian. 

D. Teknis Analisis Data 

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu cara analisis 

hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif,5 yaitu 

penggambaran atas subyek hukum dan obyek penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah 

diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

                                                           

5
Ibid., hlm. 183-192 


