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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis penelitian 

Dalam Pandangan Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum 

adalah:  

“suatu kejadian ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 

gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.1” 

 

“Jenis atau metode penelitian dalam hukum secara umum terbagi atas 2 jenis, 

yaitu normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan 

merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai 

data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori 

hukum, dan juga pendapat para sarjana. “ 

“Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan 

menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan 

angka-angka. Penilitian hukum empiris merupakan sebuah penilitian yang lebih fokus 

pada mencari data dalam lapangan dalam bentuk observasi, wawancara, kuisioner, atau 

teknik pengumpulan data lain yang didapatkan dengan cara terjun ke lapangan. Teknik 

penilitian empiris lebih efektif dalam mengkaji sebuah masalah atau topik hukum yang 

                                                           
1 Soekanto, Soerjono. Pengantar penelitian hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006. 

Patrick Alan Borek. Implementasi Program Izin Investasi 3(Tiga) Jam Bedasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 
Tahun 2016 Ditinjau Dari Asas  Keadilan Berinvestasi Di Kota Batam . UIB Repository©2018 
 



47 
 

Universitas Internasional Batam 

 

sedang terjadi atau yang ingin dicari kebenarannya. Ilmu- ilmu empiris mengandalkan 

observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran2.“ 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum 

Empiris, yaitu penelitian lapangan secara langsung, serta observvasi terhadap program 

i23j dalam penerapannya. Penulis akan menggunakan metode wawancara kepada 

instansi yang terkait dalam program i23j, seperti pihak Notaris dan juga BKPM agar 

data yang didapat mengenai prosedur dan penerapan i23j dapat lebih jelas.  

Penulis juga akan memberikan wawancara dan kuesioner kepada beberapa 

perusahaan yang telah dengan sukses mengikuti program i23j, dan bagaimana opini 

mereka mengenai aspek efektivitas dan keadilan dalam program investasi tersebut. 

Selain perusahaan yang telah mengikuti i23j, penulis juga akan mengumpulkan data 

dari perusahaan yang tidak mengikuti i23j, dan menanyakan kepada mereka mengenai 

program tersebut, apakah efektif, apakah adil, dan bagaimana menurut mereka dampak 

dari program tersebut didalam dunia perekonomian kota Batam, khususnya dalam 

sektor investasi.  

B. Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan terdiri dari data sekunder dan primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap 

narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan 

                                                           
2 Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017. 

Patrick Alan Borek. Implementasi Program Izin Investasi 3(Tiga) Jam Bedasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 
Tahun 2016 Ditinjau Dari Asas  Keadilan Berinvestasi Di Kota Batam . UIB Repository©2018 
 



48 
 

Universitas Internasional Batam 

 

kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

“Data sekunder mencakup3 bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan 

hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) norma atau kaidah 

dasar yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 

1945; (c) Peraturan Perundang-undangan; (d) bahan hukum yang tidak dikodifikasikan 

seperti hukum adat; (e) yurisprudensi; (f) traktat; dan (g) bahan hukum dari jaman 

penjajahan yang hingga kini masih berlaku. “ 

“Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan, hasil penelitian, karya 

tulis dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan sebagainya. “ 

Jenis data yang diutamakan dalam penelitian ini adalam data primer, dan 

didukung oleh data sekunder dengan bahan hukum primer. Penulis akan menggunakan 

data primer seperti wawancara, kuesioner, dan observasi langsung di lapangan. Penulis 

akan mewawancarai Pihak BKPM yang mengatur i23j, pihak Notaris yang ditujukan 

oleh BKPM dalam mengurusi perizinan dan surat yang dikeluarkan untuk i23j. penulis 

juga mencari  beberapa perusahaan yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti i23j 

untuk diminta opini serta pengalam dalam mengikuti program i23j tersebut. Jenis data 

                                                           
3 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakesarasin. 1996. Hal. 12. 
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sekunder yang digunakan penulis dalam menjalankan penelitian ini terdiri atas bahan 

hukum primer dan sekunder. 

1. Bahan hukum primer4 adalah bahan hukum yang bersifat mengatur dan 

biasanya mengikat beberapa pihak. Beberapa bahan primer yang digunakan 

oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

b. Peraturan Ketua BKPM no 6 tahun 2016 tentang pedoman dan 

tatacara izin prinsip penanaman modal. 

c. Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

2. Bahan hukum sekunder merupakan jurnal dan hasil penelitian oleh ahli lain 

yang penulis akan gunakan sebagai acuan dan referensi topik dalam 

menyelesaikan penilitian ini. 

 

3. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan hukum pendukun bagi primer dan 

sekunder. 

 

 

                                                           
4 Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2010. Hal.10 
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C. Teknik Pengumpulan Data. 

“Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan 

kuesioner, serta studi kepustakaan5.  Wawancara adalah suatu percakapan langsung 

dengan tujuan-tujuan tertentu menggunakan format tanya jawab yang terencana. 

Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang terkait langsung dalam program 

investasi 3 jam, seperti kepala BKPM daerah kota batam, dan in-house Notary yang 

mengurusi perizinan tersebut. Lembaga lain seperti imigrasi dan dinas ketenagakerjaan 

juga terdapat kaitan dengan program izin invesasi tersebut, sehingga akan dilakukan 

wawancara terhadap orang yang bersangkutan. “ 

“Observasi6 adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan 

di lapangan oleh subjek yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti akan 

melakukan observasi secara regular, dan apabila diberikan izin oleh yang 

bersangkutan, akan melihat secara langsung proses pemberian izin investasi dalam 

waktu 3 jam tersebut. Penulis akan berkoordinasi dengan BKPM kota batam, serta BP 

batam agar bisa mendapatkan perizinan untung mengobservasi secara langsung 

program tersebut. “ 

“  

“PPenulis juga akan melakukan beberapa wawancara terhadap perusahaan yang 

pernah mengikuti program i23j. Pertanyaan yang akan diberikan dalam wawancara bisa 

                                                           
5 Moleong, Lexy J. "Metodologi penelitian." Bandung: PT. Remaja Rosda Karya (1999). Hal 28. 
6 Suryabrata, Sumadi. "Metode penelitian." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (1998). Hal 4. 
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meliputi perasaan koresponden terhadap program tersebut, apakah membantu. Apakah 

para investor merasa adanya gap dalam lingkungan investasi, dan seberapa jauh guna 

program i23j bagi yang mengikuti program tersebut. “ 

Sampling yang penulis lakukan terhadap para narasumber wawancara dilakukan 

dengan cara yang acak, tidak mengarah pada jumlah investasi ataupun jenis investasi 

yang mereka lakukan. Penulis akan mencari daftar perusahaan melalui notaris BKPM, 

dan kemudian mencoba meminta keterangan dan opini mereka terkait program i23j. 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang 

diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, 

karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-

ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak atau 

yang terdapat dalam internet.  

 

D. Metode Analisis Data 

“Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif7. 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 

                                                           
7 Margono, Sugiyono. "Metodologi penelitian pendidikan." (2005). Hal. 8 
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kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Berdasarkan 

perbandingan ini, maka penelitian yang umumnya digunakan oleh mahasiswa ilmu 

hukum ialah analisis kualitatif. “ 

Penulis juga menggunakan metode penggabungan, yaitu membandingkan hasil 

dari data yang kualitatif dengan data yang kuantitatif, seperti menghitung jumlahh nilai 

investasi dan hasil dari investasi yang benar-benar dapat dirasakan, dan juga 

membandingkan nilai investasi di pulau Batam relative terhadap nilai investasi di 

seluruh sektor investasi pulau Sumatra. 

“Selain hasil, penelitian kualitatif8 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. Proses 

dalam hal ini penulis meberikan kuesioner, disebarkan dalam waktu yang secukupnya 

untuk mendapatkan sample dari jumlah yang cukup agar bisa merepresntasikan segmen 

pengusaha yang mengikuti program ini. “ 

“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. “ 

                                                           
8 Sugiyono, Prof. "Memahami Penelitian Kualitatif." Bandung: Alfabeta (2005). Hal 19. 
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