
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal 

dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) search 

(mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat 

diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari 

rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam 

menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan 

dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian 

secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan 

objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab 

akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.1 

Menurut Soerjono Soekanto,  

“penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan 
konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu 
manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang 
dihadapinya”.2  

 

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode 

penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

11 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007, 
hal.27-28. 
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3. 
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1. Penelitian Hukum Normatif 

“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.3 

”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah 

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi”.4 “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.5 

2. Penelitian Hukum Empiris 

Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu 

hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup 

masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian 

hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga 

dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu 

hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau 

masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu 

3 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. 
Jakarta :Raja Grafindo Persada,  2003, hal. 13. 
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35. 
5 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja 
Grafindo Persada, 2006, hal. 118. 
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masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.6 Menurut Ronny 

Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian 

hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya.7 Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama 

adalah data primer. 

3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris 

Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini 

menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung 

dengan penambahan data atau unsur empiris.8 “Dalam metode 

penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan 

hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.9 Dalam 

penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:10 

a. Non Judi Case Study 

“ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada  konflik 

sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”. 

b. Judical Case Study 

“Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi 

kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan 

6 http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, dikases pada tanggal 
12 Desember 2017, pukul 10.43 WIB. 
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), 
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154. 
8  http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, dikases pada tanggal 
12 Desember 2017, pukul 10.48 WIB. 
9  http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, dikases pada tanggal 
12 Desember 2017, pukul 10.50 WIB. 
10 http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html, dikases pada tanggal 
12 Desember 2017, pukul 10.55 WIB. 
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melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan 

keputusan penyelesaian”. 

c. Live Case Study 

“Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu 

peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung 

ataupun belum berakhir”. 

Penyusunan skripsi ini peneliti menerapkan metode penelitian hukum 

normatif. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan 

kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan 

skripsi ini.  

 

B. Jenis Data 

Untuk mengumpukan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

tiga jenis bahan hukum, yaitu: 

1. Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari masyarakat. 

Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau 

perseorangan , seperti hasil kuesioner dan wawancara dari 

narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini”. Data Primer “dalam suatu penelitian 

dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan”. Pengamatan 
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adalah “melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu 

obyek yang diteliti secara komprehensif”.11 

2. Data sekunder, yaitu “Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data 

sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. 

Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau 

informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, 

mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah”.12 Data sekunder 

dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok:13 

a. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah 

“dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga 

dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja”. 

b. Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah “data 

arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang 

dipublikasikan”.  

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

berupa undangundang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu 

Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh 

UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

11 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:Bayumedia 
Publishing, 2006. hal.49. 
12 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22. 
13 Sri Mamuji,et.al.,op.cit.,hal.31. 
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Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Keputusan Presiden 

Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 

Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri 

Pulau Batam, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 6 Tahun 1998 tentang 

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, Surat 

Keputusan (SK) Nomor 734/UM-KPTS/XII/1998 tentang 

Penerbitan Rekomendasi Sertipikat Hak Milik Untuk Rumah 

Tinggal di Wilayah Kerja Otorita Pengembangan Daerah 

Industri Pulau Batam. 

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer 

yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah 

surat kabar, internet, kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, studi 

kepustakaan. 

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan 

komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh 

informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, 

peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah 

membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narsumber secara 

langsung. 

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. 

 

D. Metode Analisis Data 

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan 

kuantitatif. ”Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa 

kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan 

lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan 

dokumen-dokumen lainnya”. “Data penelitian kuantitatif berupa kode, 

bilangan, ukuran, dan variabel operasional”. Berdasarkan perbandingan 

ini, maka penelitian yang umumnya digunakan oleh mahasiswa ilmu hukum 

ialah analisis kualitatif. 
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Selain hasil, “penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses 

yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, 

dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, 

disamping data yang dihasilkannya”. “Analisis data penelitian kualitatif 

cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan 

data yang diperoleh”. “Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan 

berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek 

mengkonstruk atau menyusun makna dan berdasarkan proses 

mendeskrispsikan makna yang disusun subjek”. 

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini 

dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini 

digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang 

dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, 

peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi 

kepustkaaan yakni literature yang yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 
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