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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu.1 Penelitian ini merupakan studi kasus di Pengadilan 

Agama Yogyakarta perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Lapangan (field research) yang didukung oleh bahan pustaka yaitu bentuk 

penelitian yang sumber datanya diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta. 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan Yuridis-

Normatif.  Menurut Soerjono Soekanto, Pendekatan Yuridis-Normatif adalah 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.2 

                                                             
      1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2. 
      2 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.  
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B. Tempat atau Lokasi Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama 

Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan tempat keberadaan 

data pustaka yang akan diteliti penyusun. Data pustaka yang dimaksud yaitu 

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK. 

C. Infoman Penelitian 

Dalam penelitian ini Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami 

permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta yang memutus perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 

80/Pdt.G/2018/PA.YK. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

purposive sampling bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek 

didasarkan pada tujuan tertentu.3 Teknik ini dilakukan dengan pemilihan 

secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan 

berdasarkan tujuan penelitian.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tenik pengumpulan data yang dipakai penyusun dalam penelitian ini 

adalah: 

                                                             
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet.3, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1988), 51. 
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1. Wawancara, yaitu penyusun melakukan wawancara dengan salah satu 

hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang menangani dan memutus 

perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK. 

2. Telaah dokumen, yaitu mengkaji dokumen-dokumen berupa buku 

referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan 

penelitian ini untuk melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan 

penelitian yang penyusun lakukan. 

F. Keabsahan data 

Penelitian ini merupakan studi kasus perkara nomor 

80/Pdt.G/2018/PA.YK yang terdapat dalam arsip Pengadilan Agama 

Yogyakarta dan dapat di cek di web SIPP PA Yogyakarta.  

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah 

dengan metode triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik 

triangulasi sumber, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama.4 Dalam hal ini melakukan wawancara 

dengan hakim untuk memverifikasi data yang ada dalam kasus perkara 

nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini agar dapat 

                                                             

      4 Sugiyono, Metode Penelitian… ,241. 
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mengolah dan menganalisis data-data secara sistematik, teratur, 

komprehensif dan lengkap. 

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan content analysis atau kajian isi. Weber menyatakan bahwa 

kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat 

prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau 

dokumen.5 

Kajian content kualitatif secara jelas dikemukakan oleh Philip 

Mayring dalam Forum Qualitative Social Research (Vol.1 No.2 June 

2000) dengan judul Qualitative Content Analisys. Menurut tulisan ini ide 

dasar analisis konten dalam bidang komunikasi didasarkan pada empat 

hal:6 

1. Menyesuaikan materi kedalam model komunikasi jadi harus 

ditentukan bagian mana dari komunikasi yang diteliti dengan 

aspek-aspek komunikator disesuaikan dengan hasil teks yang 

dihasilkan. 

2. Aturan analisis materi yang dianalisis secara bertahap mengikuti 

aturan prosedur yaitu membagi-bagi materi kedalam satuan-

satuan. 

                                                             
       5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet.36, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), 220. 

       6 Ibid., 222. 
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3. Kategori adalah pusat dari analisis. Aspek-aspek interpretasi teks 

mengikuti pertanyaan penelitian dimasukkan kedalam kategori 

kategori itu ditemukan dan direvisi dalam proses analisis. 

4. Kriteria kredibilitas dan validitas: prosedur itu harus secara 

komprehensif inter-subjektif yaitu dengan jalan membandingkan 

dengan penelitian lainnya dengan memanfaatkan triangulasi. 

 


