
 

III.  METODE PENELITIAN 

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti 

digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. 

Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar- 

benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. 
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A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Karena 

meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 

hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang) secara in-action pada setiap 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam praktik perlindungan hukum Rahasia 

dalam perjanjian kerjasama waralaba (Studi J.CO Donuts & Coffee Di Mall 

Boemi Kedaton Bandar Lampung).
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B. Tipe Penelitian  

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka 

tipe penelitian adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci 

tentang bentuk-bentuk rahasia dagang di J.CO Donuts & Coffee, bentuk-bentuk 

pelanggaran rahasia dagang di J.CO Donuts & Coffee, dan upaya hukum yang 
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dilakukan J.CO Donuts & Coffee jika terjadi pelanggaran yang merugikan pihak 

J.CO Donuts & Coffee.
23

 

C. Pendekatan Masalah  

Upaya-upaya yang dilakukan dalam membahas dan menyelesaikan masalah 

masalah yang ada dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan 

adalah pendekatan empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung 

kelapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-

undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta 

melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

D. Data dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan, data tersebut 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini, berasal dari wawancara dengan pihak J.CO 

Donuts & Coffee. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 
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2) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan 

kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau 

masalah yang dibahas. 

c.  Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum tersier ini yang digunakan berasal dari internet. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Pustaka yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan 

menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan 

terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder. 

b. Identifikasi data yang diperlukan. 

c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah. 

2. Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan 

menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut : 

a. Wawancara 
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F. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data 

sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pada penelitian ini, metode pengolahan data 

diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah. 

2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok 

yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan 

dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan. 

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara 

sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data. 

G. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap analisis 

kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis 

data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. 

Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk analisis. 

Analisis data dan interprestasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian 

hukum normatif yang bermutu dan sempurna. 


