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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan 

metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. 

Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana 

tertentu.Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, 

artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan.Langkah-langkah 

yang di ambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu 

untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.
36

 

Adapun metode yang terarah dan rasional adalah sebuah 

keniscayaan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, sehingga 

diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. Adapun metode yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk 

memperoleh data atau informasi secara langsung.
37

Dalam hal ini 

penelitian diarahkan pada pengamatan secara langsung karena yang 

diteliti adalah putusan-putusan yang menjadi bahan untuk membuat 

sekripsi.Dalam melakukan penelitian, peneliti terlibat langsung 

Dipengadilan agama purwodadi, untuk mencari data yang peneliti 

perlukan dan dapat menjawab permasalahan yang peneliti ajukan. 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada 

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan dan 
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putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat.
38

 

 Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif 

yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada 

ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan tentang 

“ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH MENURUT 

PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi 2015)serta terkait 

dengan permasalahan yang diangkat baik pembenarannya maupun 

pemberian norma atau masalah. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada hakim pengadilan agama 

purwodadi yang memberi keputusan despensasi Nikah bagi orang yang 

memintanya. 

C. Sumber Data 

Untuk memenuhi data seperti yang telah disinggung di atas, maka 

diperlukan sumber data primer, dan sumber data sekunder yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau 

pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber 

informasi yang dicari.
39

Penelitian yang langsung berhubungan 

dengan obyek yang langsung diteliti bertujuan memperoleh data 

riil.Dalam hal ini penelitian dilakukan Di pengadilan agama 

purwodadi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sedangkan untuk Sumber Data Sekunder atau data pendukung dari 

penelitian ini adalah Al-Qur’an, Al-Hadits, buku-buku 

fiqih,pendapat para sarjana, serta buku-buku lain yang berkaitan 
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dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dengan kata lain sumber 

data sekunder sama halnya dengan sumber pendukung, seperti hasil 

penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil 

penelitian dan pengelolaan orang lain yang tersedia dalam bentuk 

buku
40

. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam suatu penelitian, data merupakan informasi yang 

sangat dibutuhkan.Dengan data itulah peneliti bermaksud untuk 

mengadakan analisa dari buku-buku fiqh, KHI, KUHP, dan UNDANG-

UNDANG serta menarik kesimpulan hasil penelitian.Penulis 

mengumpulkan data dengan bersumber data (field research) yaitu 

dengan jalan melakukan kajian pustaka dengan perpustakaan. 

Metode yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi 

yaitu cara pengumpulan data dengan melihatnya dalam dokumen-

dokumen yang telah ada. Metode dokumentasi ini penulis harus 

mencari data-data yang berupa informasi, berkas-berkas yang 

mendukung pembahasan
41

. 

 

E. Metode Analisis Data 

Setelah data-data yang ada relevansinya dengan pembahasan 

terkumpul selanjutnya penulis menggunakan metode analisis data 

secara kualitatif, metode ini meliputi :Metode komparatif yaitu mencari 

relevansi-relevansi antara beberapa data dari berbagai kalimat, pendapat 

yang diperoleh, setelah itu dibandingkan antara data-data tersebut untuk 

diambil kesimpulan. 
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