
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah  field research karena data diperoleh dari lapangan yaitu 

memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai 

situasi yang terjadi, maka jenis penelitian di gunakan adalah jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian ini juga bisa di katakana sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu 

penelitian yang cermat yang di lakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

  Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah di Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di Jln. A.P. Pettarani, 

Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Tamamaung. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan sejak proposal penelitian ini diterima sebagai salah satu 

objek kajian skripsi sampai 2 bulan. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah  field research karena data diperoleh dari lapangan. 

Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder : 

3.1.1 Data primer, yaitu data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara 

langsung dari narasumber dan tokoh masyarakat seperti orang terpercaya 

yang mengetahui keadaan keluarga dan dokumen putusan perkara. 

3.1.2 Data Sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen 

terdahulu yang selaras dengan objek penelitian. 

 

 



3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat kualitatif maka teknik pengumpulan data menggunakan 

metode trianggulasi: observasi, dept interview, dan dokumentasi: 

3.4.1 Observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan 

dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang 

sudah diketahui sebelumnya. Observasi diartikan sebagai suatu pengamatan 

terhadap objek penelitian. Dalm konteks penelitian kualitatif, observasi tidak 

untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang 

berhubungan dengan aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan 

peneliti. 

3.4.2 Dept interview/wawancara yaitu peneliti menanyakan langsung kepada 

Hakim,Panitera, dan Penggugat dalam perkara ini sebanyak 3 kali wawancara. 

Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan berencana dengan didasari 

beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam hal ini wawancara 

dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, seperti tokoh masyarakat sekitar. 

3.4.3 Dokumentasi yaitu beberapa fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Disini peneliti mendokumentasikan hasil wawancara 

dengan masyarakat tersebut dengan mengambil beberapa foto dari aktivitas 

individu.   

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data 

deskriptif kualitatif, yaitu menuliskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta yang diperoleh. Analisis dimulai dengan data-data yang diperoleh dar i 

berbagai sumber. Atas data yang diperoleh dari responden melalui wawancara yang 

dimana digunakan untuk menguraikan hasil penelitian.  

 


