
1

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat

serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum yang

merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan

pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.1 Berdasarkan

fungsi metode dalam penelitian maka pada penelitian ini ditentukan metode untuk

memperoleh data dan menjawab masalah, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian terhadap suatu putusan, berupa Putusan

PA No. 2/Pdt.G/2011/PA-Kjb. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis

penelitian metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep (conceptual

approach), pendekatan undang-undang (statute approach).

B. Tipe Penelitian

1
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Berdasarkan tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah

deskritif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku

di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada,

atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.2 Berdasarkan tipe

penelitian deskriptif maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara

jelas dan terperinci mengenai masalah Putusan PA No. 2/Pdt.G/2011/PA-Kjb

Tentang Hak Anak Non Muslim Atas Harta Warisan Pewaris Muslim.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah

melalui tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.3 Penelitian ini

menggunakan pendekatan secara teoritis yuridis, yaitu dengan mengkaji

peraturan-peraturan hukum dengan disertai teori-teori yang berdasarkan pada

ketentuan hukum yang berlaku.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang

diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dengan cara mengumpulkan data

yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan berupa bahan pustaka yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan masalah merupakan

2 Ibid, hal 50
3 Ibid, hal 112
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proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang ditentukan

sehingga mencapai tujuan penelitian.4

2. Sumber Data

a. Data hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat, yang berasal dari:

1) Kompilasi Hukum Islam

2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 51K/AG/1999

4) Putusan PA No. 2/Pdt.G/2011/PA.Kjb.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku dan literature lain yang

berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan studi kepustakaan yaitu

untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan

berupa membaca, mencatat, serta menelaah Undang-Undang dan Informasi lain

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.5

2. Metode Pengolahan Data

4 Ibid, hal 151
5 Ibid, hal 125
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Setelah data terkumpul kemudian diadakan pengolahan data dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a Selektif data

Selektif data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk

mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai

dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengna kelompok dan aturan

yang telah diterapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang

objektif dan sistematis.

c. Sistematika data

Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah

ditentukan yang sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan dengan maksud

untuk memudahkan dalam menganalisis data.

F. Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka,

sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kualitatif dan menguraikan

data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi

arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.6

Pada penelitian ini, data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian

dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, artinya menguraikan data

6
Ibid, hal 91
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secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih,

dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman secara

interpretasi data. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode teori induktif,

yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis

secara khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.


