
35 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodelogi yakni cara untuk berbuat satu hal dengan tepat, kemudian peneliitian punya arti 

kerjaan yang mencari-cari, melakukan perumusan, menganalisa mencatat, dan penyusunan 

laporan. Suatu pegamatan atau penelitian ialah upaya dari pengembangan, pengujian adalah 

usaha untuk mengembangkan, menguji menemukan suatu kebenenaran metode ilmiah. 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Adapun pendekatan yang penulis pakai ialah Normatif , pendekatan normatif ini ialah 

pendekatan yang dilakukan berdasar pendekatan konsep dan  undang-undang, pendekatan 

kasus, bahan buku utama menelaah hal yang bersifat teoritis konsep hukum, pandangan yang 

menyangkut asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum15.  

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Didalam sebuah penelitian ini saya memerlukaan sumber data yang diperlukan di dalam 

penelitian ini sumberdatanya yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data 

sekunder yaitu data yang diketahui dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, yang 

berhubungan dengan objek pendekatan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

dan peraturan perundang-undangan. Di dalam studi kepustakaan hukum sumber dari datanya 

dikenal dengan bahan hukum. tersebut dapat menjadi hukum primer bahannyar. Bahan 

hukum primer ialah berupa peraturan perundang-undangan bahan bahan hukum yang berupa. 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan 

                                                           
15 Sutrisno hadi 2010.metodologiriset andi yogyakarta hlm.4 
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Memintai keterangan narasumber dan mengolah data-data yang diperoleh penulis. 

Adapun narasumber yang penulis wawancarai ialah Imam Munandar, S.H.,M.H. selaku 

Kabid Humas Pengadilan Negeri Kotabumi. Penulis melaksanakan dengan jalan 

mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur, perundang-

undangan dan putusan pengadilan. 

 

3.3.2. Pengolahan Data 

 

Sistem pengolahan data melalui proses : 

• Dari sebuah pemeriksaan data yaitu saya memeriksa data setah data yang penulis 

dapatkan dari literatur-literatur buku maupun artikel di internet dan dokumen-

dokumen putusan dari pengadilan serta juga hasil dari memintai keterangan yang 

dilakukan oleh penulis. Mengecek ataumemeriksa data yang diperoleh untuk tahu 

apakah data tersebut sesuai dan relevan dengan pembahasan, kalo ada data yang salah 

atau kurang maka penulis segera perbaiki. 

• Klasifikasi data yakni yang telah selesai data dipilah-pilah lalu kemudian di 

klasifikasi sesuai sama jenisnya. 

•  Sistemasi data yaitu penulis menepatkan data pada tiap-tiap pembahasan bidang yang 

penulis lakukan secara sistematis. 

 

3.4. Analisa Data 

Setelah melakukan pengolahan data dari hasil studi kepustakaan, maka penulis langsung 

melakukan analisa data. Analisis data yang penulis gunakan ialah analisis sistematisasi berarti 

membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan 

anlisis dan kontruksi. 

 


