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III.     METODE PENELITIAN 
 
 

 
A. Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian 

hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan 

mengakaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur yang 

mendukung, serta dokumen Penetapan Pengadilan Agama Nomor 

03/Pdt.P/2008/PA’Lt tentang permohonan pengangkatan anak. 

 
B. Tipe Penelitian  

 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, 

dan sistematis, menganalisis secara menyeluruh dan mencermati masalah-masalah 

yang berhubungan dengan penetapan permohonan pengesahan pengangkatan 

anak, yang bersumber dari literatur-literatur yang mendukung penulisan karya 

ilmiah ini.  

 
C. Pendekatan Masalah 

 
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis teoritis, yaitu pendekatan yaang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data-data dan informasi dengan menelaah dan mengkaji isi dan norma yang 
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terkandung dalam perundang-undangan, literatur, dokumen penetapan yang 

berkaitan dengan permohonan pengesahan pengangkatan anak. 

 
D. Data dan Sumber Data 

 
Karena penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data 

yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum 

primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum, bahan 

hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan 

hukum lainnya. Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan tersebut adalah yang 

relevan dengan masalah penelitian ini. 

 
Data sekunder yang digunakan terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:  

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Peradilan Agama. 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  

d. SEMA No.2 Tahun 1979 Tentang Penyempurnaan SEMA No.6 Tahun 1983 

Tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak. 

e.  Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
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g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. 

h. Kompilasi Hukum Islam. 

i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1984 Tentang Adopsi. 

j. Penetapan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt 

tentang Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak. 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, 

buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan 

anak dan yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 
E. Metode Pengunpulan Data 

 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitaian ini adalah melalui: 

1. Studi Pustaka 

         Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber. Dilakukan dengan cara membaca, menelaah, meresume, 

mencatat dan mengutip liteartur-literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti serta dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

2. Studi Dokumen 

         Yaitu dilakukan dengan menelaah dokumen Penetapan Pengadilan Agama 

Kelas IB Lahat Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt. 
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F. Pengolahan Data 

 
Data yang telah terkumpul kemudian diolah melaui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data (editing) 

         Yaitu memeriksa data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, 

dan sudah sesuai atau relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini 

data-data berupa peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan dan 

literatur atau buku serta karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

2. Penandaan data  

         Penandaan data dilakukan terhadap sumber data berupa peraturan 

perundang-undangan, penetapan pengadilan dan literatur atau buku serta 

karya ilmiah dengan menandakan beberapa hal seperti untuk peraturan 

perundang-undangan dalam hal nomor pasal, nomor, tahun dan judul 

undang-undang, penetapan pengadilan dalam hal nama pengadilan, nomor 

putusan, tahun dan judul putusan, dan literatur atau buku serta karya ilmiah 

dalam hal nama penulis dan tahun penerbitan. 

3. Rekonstruksi data 

         Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah 

dipahami dan diinterprestasikan. 

4. Sistemasi data (sistematizing) 

         Yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

urutan masalah. 
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G. Analisis Data 

 
Data sekunder dan data primer hasil pengolahan tersebut dianalisis secara 

kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menerangkan data dalam bentuk 

kalimat yang jelas, lengkap dan sistematis sesuai dalam pokok bahasan dan ruang 

lingkupnya sehingga dapat memberikan arti dan saling berhubungan dengan data 

lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang 

diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


