
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian 

lapangan (field research), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk 

memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga 

pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan 

sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini,1berfokus 

pada kasus saksi non muslim dalam persidangan  di Pengadilan Agama Pekanbaru 

 

B. Lokasi Penelitian 

Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A, alamat Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit 

Indah, Kota Pekanbaru, Riau. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer ini adalah yang berkaitan  saksi non muslim dalam 

persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru, data ini bersumber dari dokumen 

putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, selanjutnya hasil wawancara dengan 

hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. 

 

2. Data Sekunder 

Adapun data skunder adalah data yang dapat mendukung dan memperjelas 

data primer. Data ini bersumberkan dari literatur-literatur dan sumber bacaan                                                            1Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi PenelitianI (Yoqyakarta: Ghara Ilmu, 2010), hlm. 52. 



beberapa kitab-kitab dan buku yang berkaitan dengan kesaksian non muslim 

diantaranya bersumber dari kitab Fiqih Tujuh Mazhab karangan Mahmud Syaltut, 

Hukum Acara Peradilan Islam karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Bidayatul 

Mujtahid karangan Ibnu Rusyd dan lain-lain, peraturan perundang-undangan 

diantaranya UU No. 14 Tahun 1970 ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan 

kehakiman, UU No. 7 Tahun 1989 tentang jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No 

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Rgb, HIR, BW dan lain-lain. 

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara tanya jawab langsung terhadap responden yang bersangkutan 

untuk memperoleh keterangan atau data. Menurut N.K Densin, mengenai 

wawancara ini dikatakan sebagai “pertukaran percakapan tatap muka, dimana 

yang seseorang memberikan informasi kepada yang lainnya”2. Peneliti 

melakukan wawancara langsung dengan para  hakim-hakim di Pengadilan Agama 

Kelas I A Pekanbaru. 

2. Studi Kepustakaan  

Yaitu dengan menelaah bukti-bukti, literatur-literatur, peraturan 

peundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudin dianalisis 

dan diambil kesimpulan. 

 

E. Teknik Analisis Data  

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk 

menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang tertentu, sehingga                                                            
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1984), hlm. 24 



dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti 

dan dibahas.  

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, artinya data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif dan analisa secara 

kualitatif dan mengklasifikasikan data penelitian sesuai dengan permasalahan 

penelitian kemudian disistemasikan yang selanjutnya dijadikan dasar dalm 

pengambilan kesimpulan.  


