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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan 

konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sitematis dan konsisten. 

Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah 

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya 

hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
47

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai 

aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, 

lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum Pasal demi Pasal, formalitas 

dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan 

tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum 

normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum 

teoritis.
48

 Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-

asas doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik 
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hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.
49

 Pada 

penelitian ini data yang digunakan berupa perundang-undangan dan dokumen 

perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Prabu 

Artha Developer tentang Pembangunan dan Penataan Kembali Pasar SMEP 

Sukajawa Baru Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Nomor 

20/PK/HK/2013. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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
50

. Penelitian ini menggambarkan 

secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan 

lainnya dalam lingkup pengaturan tentang perjanjian Jasa Konstruksi. 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesain masalah 

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

Penelitian ini termasuk pendekatan hukum normatif yang menggunakan data 

sekunder yang berasal dari buku-buku hukum yang dalam ruang lingkup hukum 

perjanjian. Selain menggunakan data dari buku-buku, penelitian ini mengimpun 

data dan informasi dari perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah 
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2. Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk 

melakukan penulisan penelitian hukum ini 

3. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari 

rumusan masalah 

4. Mengkaji secara analisis data yang bersumber dari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini. 

C. Data dan Sumber Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat atau data yang diperoleh dari bahan pustaka.
51

 Adapun dalam 

mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas penelitian ini, serta 

sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka 

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan- bahan  hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti 

peraturan perundang-undangan, isi dari perjanjian dan peraturan lain yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
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2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen,  

serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Merupakan bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-

pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada 

dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap 

penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian , buletin, majalah , 

artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya 

ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data. 

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan 

data: 

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. 
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2. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. 

Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok 

bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian dokumen perjanjian kerjasama 

antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Prabu Artha Developer 

tentang Pembangunan dan Penataan Kembali Pasar SMEP Sukajawa Baru 

Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Nomor 20/PK/HK/2013. 

3. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak 

Dinas Pasar yang melakukan perjanjian pekerjaan konstruksi dengan pihak PT 

Prabu Artha Developer. 

E. 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 :
52

 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Seleksi data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan 

dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah maka akan 

dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap. 
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2. Penandaan data (coding) 

Penandaan data adalah memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber 

data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen); pemegang hak cipta 

(nama penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama 

tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Jika itu buku literatur, catatan 

terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman. Jika itu perundang-

undangan, catatan terdiri dari nomor Pasal, nomor, tahun, judul undang-undang. 

Jika itu putusan pengadilan, catatatn terdiri dari nama pengadilan yang 

memutuskan perkara, nomor kode, tahun, dan judul putusan. Jika itu dokumen 

atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, nomor, kode, dan peristiwa hukum 

untuk mana dokumen atau catatan hukum itu dibuat. Catatan atau tanda dapat juga 

ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut catatan kaki (footnote) dengan 

nomor urut.  

3. Rekonstruksi data (reconstructing) 

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami 

dan diinterpretasikan. 

4. Sistematisasai data (sistematizing) 

Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan 

masalah. 
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F. Analisis Data 

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang 

dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis  yang dapat 

diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan 

efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, dan dapat ditarik kesimpulan 

sehingga dari beberapa kesimpulan diajukan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


