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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif terapan.  

Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum yang objek kajiannya 

meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta 

penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto).
1
 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif.
2
 Tipe penelitian 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, 

rinci, jelas dan  sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-

undang atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya. 

Untuk itu pada penelitian ini akan diuraikan secara lengkap, rinci, jelas, dan 

sistematis mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di  

pengadilan agama yang akan dteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan yang 

terkait. 

 

 

 

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Aditya Bakti, 

2004. hal 201 
2 Ibid. hal 101-102 
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C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
3
 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah 

normatif terapan. Dalam pendekatan normatif terapan terdiri dari beberapa 

langkah, antara lain:
4
 

1. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan berdasarkan rumusan 

masalah; 

2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan 

yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan; 

3. Penerapan ketentuan hukum normatif sebagai tolak ukur terapan pada 

peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan prilaku yang sesuai 

atau tidak sesuai. 

Adapun yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini adalah analisis 

pembatalan perkawinan dalam putusan no:1597/Pdt.G/2008/PA.Kdl. 

Ketidaksesuaian dengan  undang-undang tentang perkawinan dan KHI sehingga 

dihasilkan putusan pembatalan perkawinan. 

 

 

 

                                                           
3
 Ibid, hal 112 

4
 Ibid, hal 144 
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D. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian hukum normatif terapan, data yang diperlukan adalah data 

sekunder. Data sekunder dibedakan antara bahan hukum :
5
 

1. Yang berasal dari hukum, yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, 

putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum. 

2. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin hukum, 

teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum. 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka bahan-bahan 

hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari: 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang meliputi : 

1. Bahan hukum primer terdiri dari : 

a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama 

d.  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

a. Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 

1991 

f. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1597/Pdt.G/2008/PA.Kdl 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari 

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

                                                           
5
 Ibid. hal 121 
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buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan 

pembatalan perkawinan.  

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan, 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, majalah atau 

jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Merujuk pada pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: 

1. Studi pustaka (Library Research) 

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan 

melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, meneliti dan mengutip dari 

literature perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

2. Studi Dokumen 

Mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara 

umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis 

informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum 

berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini adalah 

analisis pembatalan perkawinan dalam putusan no:1597/Pdt.G/2008/PA.Kdl 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak pengadilan agama, yaitu 

Bapak Syamsudin selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung 
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Karang dan Ibu Redoyati, S.H. selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama 

Kelas IA Tanjung Karang. Wawancara ini dilakukan sebagai data pendukung 

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan 

pedoman pertanyaan secara tertulis. 

 

F. Pengolahan Data 

Setelah terkumpulnya data maka akan dilakukan pengolahan data sehingga data 

tersebut dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. 

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:
6
 

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuia/relevan dengan masalah. 

2. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

3. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data berdasarkan 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

G. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah selesainya pengahan data, sehingga data dapat 

dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang tertatur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga 

memudahkan dalam interprestasi data dan pemahaman hasil analisis.
7
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