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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah  penelitian lapangan yaitu suatu jenis 

penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai 

permasalahan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati.
 51

 

 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

 Adapun lokasi yang dugunakan penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah di Kantor Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Kabupaten Indragiri Hulu 

karena penulis mendapat permasalahan pada waktu melakukan praktek kerja 

lapangan (PKL) sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Adapun rincian dan  waktu penelitian, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 1II.1 

Rincian Waktu Penelitian 

 

No 
Uraian 

Kegiatan 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Desember Januari Februari Maret April Mai Juli 

1 
Pembuatan 

Peroposal 

Penelitian 

       

2 
Perbaikan 

Proposal 

       

3 
Seminar 

Proposal 

       

4 
Penyusunan 

Instrument 

       

5 
Pengumpulan 

Data 

       

6 
Pengolahan 

Data 

       

7 
Pembuatan 

Laporan 

       

8 
Persentase 

Hasil/Sidang 
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C. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek 

yang diteliti.
52

 Data ini diperoleh dari narasumber yaitu mediator itu sendiri 

serta para pihak yang berada di Kantor Pengadilan Agama Rengat Kelas I 

B Jalan Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu. 

a. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi 

yang sudah dalam bentuk jadi. Data hasil sensus adalah contoh data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan. Data ini diperoleh melalui bahan bacaan seperti buku-buku 

teks.Serta data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi dan internet 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

D. Informan Penelitian 

 Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian 

ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden.
53

 Sumber informan 

dalam penelitian ini adalah mediator dan key informan adalah para pihak dan 

Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B. Adapun Kriteria Informan dan key 

informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Hakim Mediator yang memiliki sertifikat sebagai mediator, yang berjumlah 

1 orang. 

2. Hakim Mediator yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator, yang 

berjumlah 1 orang.  

3. Ketua Pengadilan Agama. 

4. Para pihak yang berperkara, yang berjumlah 4 orang. 
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E. Validitas Data 

 Validitas data dalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur.
54

Validitas data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi data. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi dengan jalan untuk mengecek 

kebenaran data yang telah diperoleh dari lapangan, maka digunakan teknik ini 

yaitu membandingkan data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain. 

Dalam hal ini peneliti membandingkan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
55

  

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

 Secara umum metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

a. Wawancara 

Adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung oleh pewawancara (pengumpul data) terhadap responden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam
56

. 

Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah metode interview bebas 

terpimpin.Artinya penulis membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan 

kepada objek penelitian tersebut.Penulis menggunakan metode wawancara 
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bebas terpimpin, dimana pelaksanaan wawancara yang berpatokan pada daftar 

yang disusun dan responden dapat memberikan jawaban secara bebas, selagi 

tidak menyimpang dari pertanyaan yang sebelumnya. 

b. Observasi 

Observasi yaitu kegiatan untuk memperoleh data dengan melakukan 

pengamatan langsung dilapangan dan penulis membuat catatan kecil, 

mendengarkan, melihat kemudian dikaji dan dinilai secara baik untuk 

memperoleh data. 

c. Dokumentasi 

Perolehan data melalui data-data yang sudah ada dan tersedia oleh 

konselor di lembaga pemasyarakatan tersebut, berupa catatan, buku agenda, 

dan sebagainya.Dalam hal ini data yang diambil adalah data yang sangat 

berkaitan dalam penelitian ini. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka 

langkah selanjutnya yaitu memberikan analisis data yang ada, yang mana penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif.
57

 Yaitu teknik menggambarkan 

fenomena yang diperoleh dengan apa adanya, kemudian diklasifikasikan dan 

digambarkan dengan kalimat. Sesuai  dengan pendekatan penelitian ini yaitu 

deskriptif kualitatif. Pengolahan data kualitatif ini dilakukan dengan cara 

digambarkan dengan kata-kata yang didukung dengan hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan.
58
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