
BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Didalam ilmu hukum, terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian 

hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam melaksanakan 

penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. 

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan langsung dari 

masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, 

penelitian empiris memberikan arti penting terhadap analisis yang bersifat 

kuantitatif dan empiris sehingga langkah dan desain teknis penelitian tersebut 

mengikuti pola dari penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosilogis (sosio-

legal research).46 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) yang terletak di Mal Pelayanan Publik Kota Batam dan 

terhadap masyarakat dari pengunjung dan pengguna layanan dari Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Mal Pelayanan Publik Kota Batam.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana aktifitas suatu 

produk hukum dalam masyarakat. Tujuan umum dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui optomimalisasi kemudahan bagi pelayanan investasi 

khususnya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

 

1. Jenis Penelitian 

46 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada  Media Group, 2010), 
hlm. 93. 
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Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis 

penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah ”suatu 

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.”47 

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah penelitian hukum empiris. 

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 

berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. 

Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang 

dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum 

empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. 

Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di 

dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 

 

2. Jenis Data 

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian 

hukum terarah pada penelitian adalah data primer dan data 

sekunder.48Data primer atau data utama adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari masyarakat. Didalam hal ini, data primer yang digunakan 

47 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2005), hlm. 3. 
48 Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia,1990),  hlm. 10. 
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Penulis adalah berupa wawancara dan observasi yang dilakukan di 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Mal Pelayanan Publik Kota 

Batam, yang merupakan fokus pada penelitian ini. 

Data sekunder atau data tambahan sebagai data pendukung adalah 

data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier, yang mana bahan-bahan hukum tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti 

peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 

“bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di 

mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan”.49 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer 

sebagai berikut:  

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan Publik; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah; 

49 Ibid., hlm.141. 
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5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal 

Asing; 

6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal; 

7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri; 

8) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Layanan Publik; dan peraturan perundangan 

lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan 

memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan 

analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder 

tersebut antara lain: 

1) Doktrin atau pendapat ahli hukum ketatanegaraan  

2) Buku-buku, termasuk didalamnya jurnal ilmiah; 

3) Sumber-sumber yang berasal dari Online/internet. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap 

yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat 

dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa 

Indonesia.50 

50 Ibid., hlm 56. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian hukum 

empiris atau metode penelitian lapangan dan melakukan penelitian atau 

menggunakan alat pengumpulan data berupa: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung 

antara narasumber dan pewawancara.51 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh Penulis guna pengolahan 

dalam menjawab permasalahan yang dikaji didalam penelitian, dibutuhkan 

adanya populasi sebagai sasaran penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP), di Mal Pelayanan Publik Kota Batam yang menjadi fokus Penulis 

pada penelitian ini. 

Wawancara Penulis lakukan dengan cara datang langsung ke  Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Mal Pelayanan Publik Kota Batam dan 

mewawancarai beberapa responden baik dari unsur pelaku pelayanan 

maupun pengguna pelayanan   

b. Studi Dokumen 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar 

ukuran yang telah ditentukan. 52  Di dalam penelitian hukum empiris, 

tentunya Penulis juga melakukan studi dokumen yaitu penulis memperoleh 

51 http://www.sumberpengertian.co/pengertian-wawancara-interview, diakses 19 Maret 2018. 
52 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), hlm. 126. 
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data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang 

sehubungan dengan permasalahan yang Penulis teliti dalam skripsi ini. 

c. Observasi  

Observasi adalah suatu kegiatan dengan carapengamatan langsung suatu 

kegiatan yang sedang dilakukan. 

 

C. Metode Analisis Data 

Data yang Penulis dapatkan kemudian disusun secara sistematis dan 

kemudian dianalisis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 

analisis data secara kualintatif. Menurut Bogdan dan Taylormetodologi 

kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena 

merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.”53 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif merupakan 

“suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskritif analisis yaitu apa 

yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan. Dan juga perilaku yang 

nyata responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang 

diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.54 

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu 

penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan 

53 http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-141-1791400890-bab%20iii.pdf, di akses 
pada tanggal 29 April 2016. 
54 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 1986),  hlm. 250. 
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dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapatkan suatu kesimpulan yang 

nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian. Data yang dikumpulkan dari 

hasil penelitian kemudian dianalisa oleh penulis secara deskriptif-kualitatif, 

artinya data-data hasil yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang menjadi obyek kajian. Sedangkan   

kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang tumbuh  

dan berkembang dalam masyarakat. 

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data 

primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan 

berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini. 
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