
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative law 

research), yaitu 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.
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2. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas 

dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau 

peraturan daerah atau objek kajian lainnya. 

 

3. Pendekatan Masalah 

 

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis 

melakukan pendekatan yuridis normatif guna untuk mendapatkan suatu hasil 
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penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu 

pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma dan/atau aturan-

aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui studi 

kepustakaan (library research). Pendekatan tersebut dimaksud untuk 

mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan 

literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 

 

4. Data dan Sumber Data 

 

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya 

penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. bahan 

hukum primer yang digunakan adalah : 

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata . 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran. 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang  

Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

5. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-
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buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus 

Hukum maupun majalah dan surat kabar atau media cetak. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini,  maka digunakan prosedur 

pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan cara mewawancarai pihak yang terkait sedangkan pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (library 

research), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah 

literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum 

lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

 

6. Metode Pengolahan Data 

 
Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan 

merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi 

data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. 

Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. 
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Prosedur pengolahan data tersebut dapat dilakukan sebagai berikut : 

a. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah 

serta melengkapi data yang kurang lengkap. 

b. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut 

pokok bahasan yang telah ditentukan. 

c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis hingga memudahkan interpretasi data. 

 

7. Analisis Data 

 

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang 

diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses analisis data ini, rangkaian 

data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian 

diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian 

terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan yang 

disusun dalam bentuk kalimat ilmiah (deskriptif) sehingga benar-benar merupakan 

jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa dari data-data 

tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang 

berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. 

 


