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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian  hukum Normatif. 

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif 

(Normative-legal case study) berupa produk perilaku hukum, cara definisi yang 

dekat dengan jenis pembahasan. Penelitian hukum normatif ini mencakup 

Penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, 

penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan 

penelitian perbandingan hukum. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

Deskripsi Analisis. Deskripsi analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu hal untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya, karena penelitian ini dilakukan dengan cara 

menggambarkan dengan kalimat secara jelas, sistematis, dan terperinci mengenai 
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hak asuh anak akibat peceraian yang terdapat dalam putusan No. 

135/PDT.G/2013/PN.TK) 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini melalui Judicial Case 

Study adalah penelitian yang dilakukan pada kasus hukum karena konflik yang 

diselesaikan melalui putusan pengadilan, atau disebut juga studi yurisprudensi.
1
. 

Dalam hal ini perkara hak asuh anak akibat perceraian melalui putusan No. 

135/PDT.G/2013/PN.TK 

D. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan-undangan yang 

berkaitan dengan objek penelitian, baik itu bahan hukum primer dan bahan 

sekunder, yaitu dapat berupa sebagai berikut : 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari: 

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 

4. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 

135/PDT.G/2013/PN.TK 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti literatur dan buku-buku 

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad, Op.cit. hlm. 40 
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penunjang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini. 

E. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

menggunakan studi kepustakan (Library Research). Studi kepustakan merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk 

memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari 

berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan 

tulisan lainnya yang berhubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

F. Pengelohan Data 

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan diolah dengan 

menggunakan metode : 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat 

kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan. 

b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang 

pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data. 

c. Sistematisi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 

tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan. 

G. Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai dlakukan analisis secara deskriptif kualitatif yitu 

dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci, teratur, dan 

sistematis, kemudian dilakukan interprestasi data yaitu dengan cara 

menghubungkan data yang satu dengan data yang lain sehingga diperoleh 



42 
 

gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan sehingga akan memudahkan dalam 

penarikan kesimpulan. 

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang 

artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian 

kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk ditarik kesimpulan mengenai hak 

asuh anak di dalam perceraian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


