
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode berasal dari bahasa yunani (Methodos) yang artinya adalah cara atau 

jalan. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.11Metode  penelitian adalah 

suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.12 

Metode merupakan kegiatan yang berkaitan dengan suatu cara kerja 

(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya 

untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang 

dimaksud penelitian (research) yang berarti pencarian, pencarian yang dimaksud 

adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari 

pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.13 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap masalah yang 

diteliti. Analisisdilakukan dengan melakukan suatu kegiatan yang terencana 

berdasarkan suatu sistem untuk mendapatkan pemecahannya. 

                                                 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kooperatif, Kualitatif, dan R&D. Cet. Ke-

23 CV. Alfabeda, Bandung. 2016 hlm 3 
12 Darmadi, Hamid. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial.Alfabeta. Bandung. 2012 hlm 153 
13Amirudin dan Zainal Asikin.Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. 2016 

hlm 19 



 

 
 

Selanjutnya,untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan 

pada bab terdahulu, maka diperlukan data yang akurat dan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Demi mendapatkan data yang dimaksud diperlukan 

metode penelitian. Metode penelitian yaitu merupakan suatu pedoman mengenai 

cara yang digunakan dalam penulisan untuk memperoleh kebenaran yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah agar suatu penelitian dapat berjalan lancar. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

pendekatan normatif dan pendekatan empiris.Pendekatan normatif dilakukan 

dengan jalan mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan empiris adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan jalan menelaah dan menelusuri serta 

melihat kenyataan langsung di lapangan yang menjadi objek penelitian melalui 

observasi dan wawancara.14 
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data 

sekunder dan data primer.Data sekunder, adalah data yang bersumber pada 

studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti perundang-undangan, buku-buku 

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

Sedangkan data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden di 

lapangan yang terkait dalam penelitian ini, yaitu dengan cara melakukan 

observasi dan wawancara. 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan 

pustaka. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada yaitu: 

 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di 

lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, 

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan 

masalah penulisan skripsi ini. 

 

 

 

 



 

 
 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi 

data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan 

hukum, yang terdiri dari: 

 

a) Bahan hukum primer, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

5. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk 

Konsumen Pengguna Tertentu. 

 

b)  Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami 

bahan hukum primer, seperti literature dan norma-norma hokum yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

 



 

 
 

c)  Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari 

internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini. 

 

 

3.3  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

 

Upaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan cara-cara berikut ini : 

1)  Studi Kepustakaan, dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, 

mencatat dan mengutip buku-buku literatur dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini. 

2)  Studi Lapangan, dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer, 

dalam hal ini diadakan pengamatan secara langsung terhadap objek dan subjek 

yang akan diteliti.  

3)  Wawancara, yakni melakukan tanya jawab dan berbicara langsung kepada 

pihak yang diteliti. Tanya jawab dilakukan secara terbuka dengan maksud 

untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang 

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.  

 



 

 
 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

 

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan cara pemeriksaan data, 

klasifikasi data, dan sistematika data. Pemeriksaan data dilakukan tehadap data 

secara keseluruhan untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang 

berhubungan dengan permasalahan.Klasifikasi data, yaitu menempatkan data 

menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga memperoleh data yang 

objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.Sistematika data, 

yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai 

dengan pokok bahasan secara sistematis (Abdulkadir Muhammad, 2004: 91). 

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi 

lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan 

diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai 

dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya 

kesalahan data. 

 

b. Klasifikasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga 

menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

  

c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan 

pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data. 

 



 

 
 

3.4 Analisis Data 

Analisis data, yaitu data yang telah diperoleh perlu dianalisis secara diskriptif 

kualitatif, maksudnya data yang diperoleh kemudian diuraikan, dijabarkan dengan 

sistematika dalam kalimat yang mudah dipahami, tidak bertentangan antara satu 

dengan yang lain, serta merupakan jawaban dari permasalahan yang ada.Jika hasil 

penelitian telah diuraikan dan tergambar, maka ditarik kesimpulan serta 

memberikan saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


