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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian hukun normatif dan penelitian hukum  

sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek 

kajian atau aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa 

sudah benar atau salah serta bagaimana peristiwa itu menurut h ukum.
1
 Sedangkan 

penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu 

ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.
2
  

Penelitian ini mencari perihal pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian 

di Pengadilan Agama Pati dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, 

serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), 

sehingga dapat diperoleh kejelasannya di persidangan pengadilan.  

 

 

 

 

 

 

                                                       

1
 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &  

Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36. 

2
 Ibid, hlm. 44. 
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B. Sumber Data 

Data yang digunakan penulis dalam penelitian itu sebagai berikut:  

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi 

penelitian yaitu di Pengadilan Agama Pati yang diperoleh melalui 

wawancara langsung kepada Responden. 

1) Lokasi Penelitian  

Penelitian di Pengadilan Agama Pati. 

2) Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah Samijan dan Suwarni. 

3) Nara Sumber 

Hakim mediator H.M. Arwani, S.Ag.,S.H. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung melaui 

penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan teknik 

pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, perundang-undangan,karya 

tulis ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang 

ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisa n ini.  

Data sekunder yang penulis gunakan adalah : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh dari data  

pustaka yang berisikan peraturan perundang – undangan yang 

terdiri dari: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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b) KHI (Kompilasi Hukum Islam)  

c) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 

d) Putusan Pengadilan Agama Nomor  0939/Pdt.G/2015/Pa.Pt dan 

Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2015/Pa.Pt 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:  

a) Karya para ahli hukum berupa buku-buku. 

b) Hasil penelitian yang terkait 

c) Dokumentasi kajian-kajian 

d) Referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri 

darai: 

a) Kamus hukum  

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk mengumoulkan data yang diperlukan sebagai analisis dalam  

penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  
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a.  Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti 

hakim mediator dan para pihak sebagai responden. 

b.  Studi dokumen 

D. Teknik Analisis Data 

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder 

dianalisis secara kulitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan 

kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data 

sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan 

mengumpulkan permasalahan-pemasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi 

ini.  

 


