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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan standar yang berfokus pada pencarian data sekunder. 

Penelitian standar berfokus pada penelitian dalam evaluasi data sekunder 

yang didukung oleh data primer. Berdasarkan masalah yang dipelajari oleh 

penulis, dan metode standar penelitian hukum. Metode penelitian hukum 

standar atau metode penelitian dalam hukum perpustakaan adalah metode 

atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan 

melalui pemeriksaan bahan pustaka yang ada.1 

B. Jenis Data 

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam 

bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni: 

1. Data Primer 

Data primer atau data dasar (primary data atau basic data ) 

adalah data untuk diperoleh langsung dari penelitian dan sumber 

data.2 Data primer untuk tarnbahan juga untuk data pendukung 

rnempunyai yang kekuatan mengikat untuk membantu data utama 

atau data sekunder. 

                                                             
1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, 
Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14 

2Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum,( Universitas Indonesiapress, 

Jakarta), 12 
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Data Primer dari penelitian ini penulis dapat dengan melakukan 

observasi di PT. PT. ADI BINTAN PERMATA Batam, dan 

wawancara terhadap Bpk. Ade Rahmat selaku Legal di perusahaan 

tersebut, dengan nara sumber utama yang berkaitan dengan 

penelitian yang penulis lakukan karena data primer lebih 

mencerminkan kebenaran yang dilihat. 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder merupakan data utama untuk rnemiliki 

ikatan rnengikat untuk rnemperoleh bahan berupa buku-buku, 

jurnal, Undang-Undang yang berkaitan dengan apa yang sedang 

diteliti. Khusus dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsurnen, artikel serta data yang berasal dari internet. Data ini 

berrnanfaat lebih untuk rnemperjelas  dan rnenjadi lebih 

operasional untuk penelitian sebab ditunjinjau pada data sekunder 

yang ada.  Bentuk ini rnenjadi lebih rnudah bagi peneliti untuk 

memahami persoalan yang akan diteliti, diutarnakan mendapatkan 

pengertian yang baik mengenai pengalaman yang mirip dengan 

rnasalah untuk diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah sebagai berikut:3 

1. Studi Pengumpulan Data; yaitu Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan mempelajari materi di perpustakaan. Dalam hal 

ini, undang-undang, peraturan, dan buku yang berhubungan dengan 

masalah sedang dalam pertimbangan.  

2. Wawancara; Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh data primer dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada Developer/Pengembang dan 

Konsumen yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan wawancara dengan PT. ADI BINTAN PERMATA 

Batam, dan juga kepada beberapa konsumen yang melakukan 

pengikatan dengan pihak Developer tersebut maupun konsumen 

yang  pengikatannya melalui developer lain yang melakukan 

pengikatan jual beli rumah.  Selanjutnya penulis mengambil suatu 

kesimpulan yang penulis uraikan dalam tulisan dalam skripsi yang 

penulis buat. 

 

D. Metode Analisis Data 

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan dan diproses untuk 

mengklasifikasikan dan menganalisis metadata kualitatif sebagai prosedur 

                                                             
3 Soerjono Soekanto, Lo cit 
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan orang dan perilaku yang diakui atau diidentifikasi 

sebagai beberapa tradisi ilmiah, pengetahuan sosial yang bergantung 

terutama pada manusia observasi terkait dari sudut pandangnya sendiri 

Dalam diskusi dan terminologinya, sehingga temuan penelitian ini akan 

dirumuskan dalam kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridho Nuzul Primananda,  Tinjauan Yuridis Penerapan Klausul Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat 
Oleh Pengembang di Kota Batam, 2018 
UIB Repository©2018




