
III. METODE PENELITIAN

A.      Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto melihat dari segi “sifat penelitian”, beliau membedakannya

menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian eskploratori, penelitian deskriptif, dan

penelitian eksplanatori.1 Sedangkan dilihat dari segi tujuan penelitian,

J.Vredenbregt membedakan penelitian sosial menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian

eksploratori, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatori.2 Begitu pula Robert

K. Yin melihat dari segi strategi studi kasus, ada tiga tipe kasus penelitian sosial,

yaitu exploratory case study, descriptive case study, and explanatory case study.3

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3

(tiga) tipe, yaitu:4 (a) Penelitian hukum normatif; (b) Penelitian hukum normatif-

empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan; (c) Penelitian

hukum empiris. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan

perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum

teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.

Adapun penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau

1 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta.1986. hlm. 50.
2 Vredenbregt J. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Gramedia, Jakarta, 1981.
3 Robert K. Yin.Case Study Research: Design and Menthods. SAGE Publications,Inc. California,
1989. Hlm.15.
4 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
hlm.52.
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implementasi ketentuan hukum positif (perundang–undangan) dan kontrak secara

faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna

mencapai tujuan yang telah ditentukan.5 Sedangkan Penelitian hukum empiris

mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior),

sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam

hubungan hidup bermasyarakat.6

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan

hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang

berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-

undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara

normatif-empris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan

hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode

penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum

normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu

dalam suatu masyarakat.7 Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah

metode normatif–empiris mengenai peralihan hibah hak milik atas tanah.

B.      Sumber Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari

Kantor Balai Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten

Lampung Timur. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yang

5 Abdulkadir Muhammad, Ibid. hlm.53.
6 Abdulkadir Muhammad, Ibid. hlm.54.
7 Ibid.
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terdiri dari satu orang Kantor Balai Desa Bandar Negeri, yaitu Kepala Desa

Bandar Negeri (Triyono), dua orang saksi yaitu Bapak Heri (Sekretaris Desa)

dan Bapak Dayat (Ketua L.P.M) yang dianggap mengetahui dan menguasai

permasalahan peralihan hibah hak milik di Desa Bandar Negeri Kecamatan

Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang

meliputi perundang–undangan, yurispudensi, dan buku literatur hukum atau

bahan hukum tertulis lainnya, 8 baik terhadap bahan–bahan hukum, bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri

dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat, yang meliputi Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Buku Ke-3 Bab X Tentang Penghibahan dan Buku Ke-2 Bab III Tentang Hak

Milik, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok –

Pokok Agraria, dan Peraturan-Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan

penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur–

literatur dan makalah–makalah yang berhubungan dengan masalah yang di

bahas dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada

keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan

8 Abdulkadir Muhammad. Ibid. hlm.151.
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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 kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di

internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C.      Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan

studi catatan dan studi catatan hukum,9 dimaksudkan untuk memperoleh data

sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi

dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku–buku,

menelaah peraturan perundang–undangan, dokumen dan informasi lainnya yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi

kepustakaan.

b.   Penelitian Lapangan, dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan

melakukan wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan secara langsung, dalam

metode wawancara materi–materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan

terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar

responden bebas memberikan jawaban–jawaban dalam bentuk uraian–uraian.

Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara;

9 Abdulkadir Muhammad, Ibid. hlm.125.
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1. Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan

peralihan hibah hak milik atas tanah, serta mengidentifikasi segala literatur yang

berhubungan dengan penelitian ini.

2. Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai

kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data

yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya.

Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada

dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta

diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

3. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data

tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak

ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara

sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang

bersifat umum dari data yang bersifat khusus.
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D.      Analisa Data

Analisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kuantitatif,

kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu

dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang

ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.


