
 

 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, 

metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta 

empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna 

mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut 

Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian 

hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

(kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action 

tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara 

in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan 

hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004. Hlm. 134 
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B. Tipe Penelitian  

 

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe 

penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif 

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) 

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan tipe deskriptif maka 

penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis menegenai 

perlindungan hukum terhadap konsumen pada praktik usaha jasa layanan taman 

rekreasi. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian. 

Sesuai dengan bidang penelitian hukum normatif-empiris, maka pendekatan 

masalah yang dapat digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Penerapan 

ketentuan normatif pada peristiwa hukum merupakan kegiatan analisis untuk 

memastikan apakah ketentuan normatif benar-benar telah diterapkan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan ketentuan undang-undang atau naskah kontrak yang 

menjadi dasar hubungan hukum antara pihak-pihak. Atau apakah penerapan dan 

hasilnya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan normatif yang menjadi 

tolak ukur terapan.
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D. Data dan Sumber Data 

 

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang 

digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier sebagai berikut : 

1. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, 

jadi bukan hasil olahan orang lain. Data primer di dapat melalui wawancara 

langsung dengan pimpinan bagian dari masing-masing perusahaan 

penyelenggara jasa layanan taman rekreasi, antara lain : 

a. Heri Susanto, Supervisor Sport & Rekreasi Kampoeng Wisata Tabek 

Indah; 

b. Verry Agustian, Manager Hotel & Pemasaran Taman Wisata Boemi 

Kedaton. 

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan dari bahan-bahan 

kepustakaan berupa buku-buku ilmu huku, bahan kuliah, maupun literatur-

literatur terkait. Data sekunder terdiri atas: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari 

berbagai peraturan perundang undangan meliputi : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

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

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

dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-

buku ilmu huku, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan 
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dengan rumusan masalah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen 

pada praktik usaha jasa layanan taman rekreasi. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Data dalam penelitian ini didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka 

dengan melakukan serangkaian kegiataan seperti membaca, meneliti dan 

megutip dari literatur perundang-undangan, buku-buku, serta dokumen-

dokumen lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

b. Studi Dokumen 

Studi yang dilakukan dengan cara mengkaji, membaca dan menelaah 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian 

ini. 

c. Wawancara (Interview)  

Studi yang dilakukan dengan proses tanya jawab dengan cara menanyakan 

langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan 

pokok bahasan dan objek yang diteliti. Dalam hal ini khususnya penulis 

melakukan wawancara kepada pimpinan bagian dari masing-masing 

perusahaan penyelenggara jasa layanan taman rekreasi yaitu Heri Susanto dan 

Verry Agustian.  
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F. Metode Pengolahan Data 

 

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat 

digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah 

terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh dapat 

relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data yang ada terdapat 

kesalahan akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap 

akan dilengkapi. 

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar 

dapat memudahkan dalam pembahasan pokok bahasan. 

c. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis. 

 

G. Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan setelah selesainya pengolahan data, sehingga data dapat 

dianalisis secara kualitatif, yaitu menafsirkan data hasil riset yang diuraikan dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan 

dalam interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 

 

 

 


