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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian(research) pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 

kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan 

dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran 

manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh 

indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-

cara yang digunakan.  

Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah yang tertentu yang bersifat logis. Para ahli 

pun telah banyak memberikan pengertian atau definisi penelitian, beberapa 

diantaranya Hill Way menjelaskan bahwa Penelitian adalah suatu metode 

studi yang bersifat hati-hati dan mendalam dari segala bentuk fakta yang 

dapat dipercaya atas masalah tertentu guna membuat pemecahan masalah 

tersebut. Winarno Surachmad menjeaslkan Penelitian adalah kegiatan 

ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber primer, 

dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum, serta 

mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diselidiki. Soetrisno 

Hadi menjelaskan Penelitian adalah usaha untuk menemukan, 
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mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha 

mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. 

Data yang diperoleh melalui penelitian mempunyai kriteria tertentu 

yaitu valid.
43

 Manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa 

keingintahuan yang besar. Rasa keingintahuan tersebut mendorong manusia 

mencari jawabannya. Bertanya, merupakan salah satu cara untuk mencari 

jawaban, tetapi jawabannya tidak selalu mendapatkan hasil yang 

menyakinkan. Oleh karena itu, manusia lebih memilih untuk mengadakan 

penelitian daripada hanya sekedar bertanya. Terdapat banyak pengertian 

mengenai penelitian, diantaranya menurut Clifford Woody penelitian adalah 

suatu pencarian yang dilaksanakan dengan teliti untuk memperoleh 

kenyataan-kenyataan atau fakta atau hukum-hukum baru. Di dalamnya 

terdapat usaha dan perencanaan yang sungguh-sungguh yang relatif 

memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan Fellin, Tripodi dan 

Meyer (1996), mengemukakan penelitian adalah suatu cara sistematik untuk 

maksud meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan 

yang dapat di sampaikan (dikomunikasikan) dan diuji (diverifikasi) oleh 

peneliti lain.  

Mohammad Ali  penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu 

melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul 

sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali 

sehingga diperoleh pemecahannya.Menurut Sutrisno Hadi, mendefinisikan 
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penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan. Menurut David H. Penny penelitian adalah 

pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 

pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. 

Menurut 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. Kecuali itu, maka juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul 

di dalam gejala yang bersangkutan. 

Dalam melakukan penelitian tentang ilmu hukum, terdapat beberapa 

langkah yang dapat dilakukan yakni: 

a. Mengidentifikasi fakta hukum yang diangkat menjadi penelitian. 

b. Mengeliminir hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya (relevan) 

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan 

c. Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan 

d. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 

bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya 

e. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab 

isu hukum 

f. Memberikan saran berdasarkan argumentasi yang telah 

dibangun dalam kesimpulan 
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Seperti yang telah diketahui, penelitian tentang hukum mempunyai 

banyak fungsi. Sebuah penelitian tentang hukum dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan, misal untuk keperluan praktik hukum atau dapat juga 

digunakan untuk keperluan akademis, misalnya untuk membuat makalah, 

skripsi, bahan seminar akademik, tesis, artikel jurnal hukum serta disertasi. 

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan, sama halnya penelitian hukum 

pun memiliki tujuan. Tujuan-tujuan  tersebut secara umum menurut 

Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: 

a. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat 

merumuskan masalah 

b. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu 

gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa 

c. Menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum (keadaan, 

perilaku pribadi, perilaku kelompok. 

d. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum 

e. Mendapatkan data mengenai hubungan antara suatu gejala 

hukum dan gejala lain (biasa berlandas hipotesa) 

f. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab-akibat 

Adapun bentuk penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris. 

Penelitian empiris adalah Metode penelitian hukum empiris adalah suatu 

metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian 

nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. 

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di 
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masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai 

penelitian hukum sosiologis.
44

 

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-

fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, Dalam penelitian ini juga 

didukung oleh penelitan terapan yang tujuannya untuk memberikan solusi 

atas permasalahan tertentu secara praktis badan hukum atau badan 

pemerintah
45

.Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian 

ini terdiri dari dua, yaitu data primer yang didapatkan oleh peneliti secara 

langsung dari lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data misalnya, 

diperoleh melalui wawancara terhadap para staff, dan manager-manager 

yang berperan aktif. 

 

B. Jenis Data 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam 

dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan data empiris bebas yaitu menggunakan data primer dan 

sekunder yang diuraikan sebagai berikut : 

a. Data primer 

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu 

atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, 
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 Diakses dari : https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ 
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 Maryati, Kun. Tanpa tahun. Sosiologi: Jilid 3. Jakarta: ESIS. Hal 103. 
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kejadian atau hasil pengujian (benda).
46

 Dengan kata lain, peneliti 

membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan 

riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). 

a. Kelebihan dari data primer adalah data lebih 

mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang 

dilihat.dan didengar langsung oleh peneliti sehingga 

unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal 

dapat dihindari.  

b. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu 

yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif 

cukup besar.  

c. Pada data primer tidak tersedia dalam bentuk file. Data ini 

dicari terlebih dahulu melalui narasumber yang dijadikan 

sebagai objek penelitian. 

 

b. Data sekunder 

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara 

atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah 

ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan 

pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat 

kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan 
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 Diakses dari : http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-

sekunder.html 
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dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan 

biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi 

permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit 

dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Kekurangan dari data 

sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluwarsa atau 

sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Berdasarkan 

tipenya, data sekunder dapat dibedakan menjadi : 

a. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain 

mencakup:  

b. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan 

seterusnya.  

c. Data pribadi yang tersimpan dilembaga dimana yang 

bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja. 

Data sekunder bersifat publik, yaitu : 

a. Data arsip yaitu data yang dapat digunakan untuk 

kepentingan  ilmiah oleh para ilmuan.  

b. Data resmi pada instansi pemerintah yang kadang-

kadangtidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin 

bersifat rasio.  

Data sekunder yang dilakukan dalam laporan ini yaitu terdiri dari 

Bahan hukum primer yang berupa dokument ; 
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a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4956). 

b. Konfensi Chicago tahun  1944. Internasional Civil Aviation 

Organization ( ICAO ). 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam hal ini penelitan ini penulis menggunakan 2 teknik yaitu, dengan 

cara: 

a. Wawancara Adalah merupakan percakapan antara dua orang atau 

lebih dan      langsung dari narasumber dan pewawancara. Tujuan dari 

wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan 

dari pewawancara kepada narasumber. penulis mewawancarai 

manager ATC ( AirTraffic Controller) , dan pihak terkait. 

b. Observasi  

Adalah Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik 

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang 

direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol 

keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).
47
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 Diakses dari : http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-
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c. 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 yakni : 

a. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim 

Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569). 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang 

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4075). 

c. Undang – Undang No 21 Tahun 2013 Tentang 

Keantariksaan. 

d. Undang –Undang No 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan 

e. Konvensi Chicago tahun 1944 

 

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 
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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. 

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. 
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