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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian socio legal yang 

merupakan suatu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui 

penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum  atau 

teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan 

analisis. Metode penelitian socio legal akan selalumembahassuatu kebijakan 

publik atau norma hukum, lalumembahas kembali dengan cara komprehensif dari 

kajian pengetahuan atau faktor diluar hukum seperti ekonomi, social, politik, 

budaya dan lainnya. 

3. 1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan socio legal 

research22yaitu objek penelitian tetap ada yang berupa hukum peraturan 

perundang undangan dan digunakannya metode dan teori ilmu social tentang 

hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.  

Pendekatan kualitatif23 yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yakni menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap 

suatu kasus yang diteliti. 

 

 

                                                           
22Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek), 

Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 157 
23Ibid, hlm. 180 
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3. 2. Jenis dan Sumber Data 

Sesuai dengan pendekatan serta masalah yang akan diteliti, data yang akan 

dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data primer merupakan dimana data tersebut diperoleh langsung dari lapangan 

yang dikumpulkan penulis dengan cara melakukan observasi dan langsung 

melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dari masalah yang diteliti. 

b. Data sekunder diperlukan untuk untuk memperkuat penemuan serta 

melengkapi informasi yang telah didapat penulis dengan wawancara dan 

observasi melalui mencatat serta mempelajari berbagai temuan dokumen-

dokumen, literatur, maupun arsip yang terkait dengan permasalahan yang 

dibahas Apabila diperlukan untuk memperjelas makna dari dokumen yang 

ditemukan, maka penulis akan meminta keterangan kepada narasumber sebagai 

pemilik dokumen. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer berupa Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Bahan hukum sekunder berupa jurnal yang membahas dan mengulas transaksi jual 

beli serta literatur (buku-buku) yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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Bahan hukum tersier berupa internet, kamus hukum dan kamus besar Bahasa 

Indonesia digunakan untuk melihat dan mengetahui beberapa istilah yang belum 

dimengerti oleh penulis, kemudian ketiga bahan hukum di atas di olah dan di 

analisa untuk mendapatkan manfaat analisis data lapangan. 

3. 3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3. 3. 1. Prosedur Pengumpulan Data 

Upaya penghimpunan data yang dibutuhkan di penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi disini adalah kegiatan pengamatan serta pencatatan data dari lokasi 

penelitian yaitu Butik Hakuna Kembar Lampung Utara yang diperlukan penulis 

guna mendapatkan data primer. 

2. Wawancara  

Sementara tanya jawab yang dilakukan secara langsung (wawancara) terhadap 

pemilik Butik Hakuna Kembar yakni Dwi Ayu Karisma dan Dwi Ayu Karisna 

dan Direktur JNE Kotabumi yakni Imam Suhadi 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai sumber data yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan 

pengecekan kesesuaian data yang diperoleh penulis melalui mencatat dan 

mempelajari data-data, arsip, dokumen-dokumen, yang ditemukan di lapangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 
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3. 3. 2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul baik berupa data primer dan data sekunder yang 

diperoleh dari lokasi penelitian maupun dari studi lapangan, selanjutnya data 

tersebut diolah dengan cara sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Editing adalah kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk 

menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak, 

terutama dari lengkapnya pengisian, keterbacaan tulisan, kejelasan makna 

jawaban, dan kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban, 

keseragaman satuan data. 

b. Klasifikasi data (classifying) 

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari 

hasil wawancara dengan pelapor, saksi maupun informan, pengamatan, dan 

pencatatan langsung dilapangan atau observasi di Butik Hakuna Kembar 

Lampung Utara serta JNE Lampung Utara. Hal ini dilakukan agar data yang telah 

diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang 

objektif yang diperlukan oleh peneliti. 

c. Verifikasi (Verifying) 
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Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat melalui 

wawancara dilapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam 

penelitian. 

d. Kesimpulan 

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengelolaan data. Kesimpulan 

inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian 

peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding yaitu kesimpulan atas proses 

pengelolaan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya : editing, classifying, 

verifying.  

3. 4. Analisis Data 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisa data tersebut secara deskriptif kualitatif yakni menguraikan data 

kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terinci 

berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian 

diinterprestasikan atau menggali pengetahuan tentang sebuah data atau peristiwa 

melalui pemikiran yang lebih mendalam untuk memperoleh kesimpulan guna 

menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. 

 

 

 

 


