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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Langkah-langkah yang saya tempuh pada proses pengerjaan penelitian ini yakni 

sebagai berikut: 

3.1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan secara 

normatif serta pendekatan secara empiris. Pendekatan secara normatif adalah yang 

ditempuh dengan cara memahami aturan-aturan hukum yang berlaku seperti buku-

buku literatur dan peraturan undang-undang sekaligus tema sentral yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Sedangkan, pendekatan secara empiris adalah pendekatan 

yang ditempuh dengan cara membaca, mengamati, dan meneliti tentang perkara-

perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi. 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini ada 2 (dua) jenis yakni data sekunder 

dan data primer, adapun sumbernya antara lain: 

a. Data Sekunder, yakni data yang meliputi bahan pustaka buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang saya telusuri, yang terdiri atas: 

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan 

mengikat dari segi yuridis (aturan hukum) atau memiliki kekuatan 

mengikat para pihak terkait (dokumen hukum, lalu sebagainya). 
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2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer berupa teori-teori yang didapat dari artikel ilmiah, literatur 

hukum atau penelitian, jurnal hukum, buku-buku ilmu hukum, serta situs 

internet yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer serta bahan  hukum sekunder, seperti kamus hukum, 

Rancangan Undang-Undang (RUU) dan sebagainya. 

b. Data Primer, merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek 

penelitian, pada hal ini saya mendapat data dan informasi langsung dengan 

cara menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ditentukan. Data primer 

bisa berupa pendapat subjek, hasil pengamatan terhadap suatu tingkah laku 

dan peristiwa serta hasil pengujian.32 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1. Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu sebagai antara 

lain: 

a. Studi Pustaka 

Studi ini gunakan agar memperoleh data sekunder dengan cara menelaah, 

mempelajari, serta mengutip data dari buku-buku literatur serta peraturan 

undang-undang yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

                                                           
32Wahyu Purhantara, 2010, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 

hlm. 79. 
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b. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini digunakan agar memperoleh data primer, yakni dengan cara 

melakukan interview serta pengamatan/observasi. Observasi yakni tehnik 

mengamati dari peneliti terhadap obyek penelitiannya.33 Sedangkan interview 

merupakan suatu percakapan yang memiliki tujuan untuk mengontruksi 

tentang kejadian, orang, organisasi, aktivitas, perasaan, motivasi serta lain-lain 

yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yakni interviewer yang memberikan 

pertanyaan kepada seseorang yang menjadi narasumber, pada hal penelitian 

ini yakni Bapak Muamar Azmar M. Farig, S.H. selaku hakim anggota yang 

menangani perkara tersebut.34 

3.3.2. Pengolahan Data 

Apabila keseluruhan data telah dikumpulkan, maka diteliti lagi dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah semua data yang dibutuhkan jelas serta telah terpenuhi, 

lalu penulis melakukan pengolahan data dengan cara membuat data itu kedalam 

bentuk kalimat yang sistematis, jelas terperinci, serta selanjutnya diklasifikasikan 

dan disesuaikan dengan pokok pembahasan. 

3.4. Analisis Data 

Setelah melakukan pengolahan data dari hasil studi kepustakaan, selanjutnya 

aktivitas terakhir yang dilakukan yakni analisis data. Adapun analisis yang 

digunakan oleh saya yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis tersebut 

menjabarkan data yang kemudian diadakan pembahasan lebih lanjut tentang 

                                                           
33Ibid., hlm. 87. 
34Ibid., hlm. 80-81. 
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permasalahan yang ditelaah agar mempermudah dalam menjawab dan 

menyimpulkan masalah pada penelitian ini.


