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III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu

penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi,

perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari

pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi

tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.1 Penelitian empiris adalah

penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat

dalam hubungan hidup bermasyarakat.2 Penelitian hukum normatif dengan cara

mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya

dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara

mengkaji kedudukan isteri dalam perkawinan jujur pada masyarakat Lampung

Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

menggambarkan  secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan

1 Abdulkadir Muhamad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
hal. 101
2 Ibid, hal. 155
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diteliti.3 Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci,

sistematis mengenai kedudukan istri perkawinan jujur pada masyarakat adat

Lampung Pepadun.

C. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini secara pendekatan yuridis yang artinya pendekatan dengan

melihat peristiwa dan prilaku masyarakat khususnya yang terjadi pada kedudukan

isteri dalam perkawinan jujur pada masyarakat Lampung Pepadun.

D. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di

lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada informan bapak Mat Saleh

dengan gelar Setamba Kura (Kepala Desa Tiuh Balak) dan pembagian

kuesioner kepada responden yang diperoleh dari pasangan suami istri yang

melakukan perkawinan jujur pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa

Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan

sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang hukum

perkawinan adat pada masyarakat hukum adat, artikel-artikel yang

berhubungan dengan kedudukan isteri dalam perkawinan jujur pada

3Opcit, Abdulkadir Muhamad.200. hal. 155
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masyarakat hukum adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan

Baradatu Kabupaten Way Kanan.

3. Data tersier adalah bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap

bahan hukum primer dan skunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal,

internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

E. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan dalam penelitian ini adalah suatu masyarakat dalam suatu

wilayah yang merupakan sebagai objek. Populasi dalam penelitian ini adalah

masyarakat Lampung Pepadun di Desa   Tiuh Balak   Kecamatan Baradatu

Kabupaten Way Kanan yang telah melakukan perkawinan jujur sebanyak ± 400

Kepala keluarga dan sampel merupakan penarikan dari suatu populasi untuk

dijadikan suatu  objek guna keperluan  penelitian. Pada poin ini yang  menjadi

sampel adalah masyarakat adat Lampung Pepadun yang melaksanakan bentuk

perkawinan jujur, dalam penelitian ini berjumlah 5% dari jumlah kepala keluarga

yang telah melakukan perkawinan jujur yang berdomisili  di Desa Tiuh Balak

Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Pada perkawinan jujur berkisar 20

pasang.

F. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan

cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan
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perkawinan yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi

data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

2. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan

menggunakan teknik interview atau wawancara. Interview atau wawancara

merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan

secara langsung. Dalam proses interview atau wawancara ada dua pihak yang

menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari

informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi

informan atau responden. Wawancara dilakukan secara langsung kepada

kepala desa dan pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan jujur pada

masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu

Kabupaten Way Kanan, kemudian diadakan hasil tanya jawab tersebut.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data

sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan

yang diteliti.

Pengolahan data penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul

apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan

permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan,

dan pemeriksaan relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang sesuai

dan mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang di inginkan.

2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai

dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai
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dengan aturan yang telah ditetapklan dalam permasalahan sehingga diperoleh

data yang sebenar-benarnya untuk penulisan ini.

3. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan

data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya

yang sesuai dengan permasalaahan sehingga memudahkan dalam

pembahasannya.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan

metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam

bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih

dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data  dan pemahaman hasil

analisis.4

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun

secara sistematis,  sehingga diperoleh gambaran yang jelas  dan pada akhirnya

dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari

permasalahan yang diteliti.

4Opcit, Abdulkadir Muhamad.200. hal. 127
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