
 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat 

serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan 

hal yang ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu 

dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan yang timbul (Abdulkadir Muhammad, 2004: 43).  

3.1 Jenis penelitian dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu dilakukan 

dengan cara mengumpulkan bahan – bahan hukum tertulis, dan literature-literatur 

hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti(Abdulkadir 

Muhammad, 2004: 143), sedangkan penelitian secara empiris merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang 

terjadi tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. 

Tipe penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci mengenai tanggung jawab 

sosial perusahaan oleh PT. Sugar Group Companies. 
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3.2 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis teoritis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari 

dan mengkaji hal – hal yang terdapat dalam bahan – bahan hukum berupa literatur 

dan peraturan perundang – undangan, ketentuan lain yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

3.3 Data, Sumber Data dan Pengumpulan Data 

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

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

1. Data primer adalah data yang berasal dari sumbernya langsung (tangan 

pertama) dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak 

terkait sesuai dengan pokok pembahasan. 

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang – 

undangan, dokumen akta pendirian dan literatur terkait. Data sekunder 

terdiri atas: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan yang mengikat, yang terdiri 

dari berbagai peraturan perundang – undangan, misalnya: 

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 LN 2007 No. 67 TLN 

No. 4724 Tentang Penanaman Modal; 

2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 LN 2007 No. 106 TLN 

No. 4756  Tentang Perseroan Terbatas; 

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 LN 1997 No. 68 TLN 

No. 3699 Tentang Lingkungan Hidup; 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih 

lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan 

dengan pokok bahasan. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus 

Besar Bahasa Indonesia.  

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, 

mengutip buku-buku, literatur, perundang -undangan serta mengklasifikasi 

data yang berkaitan dengan permasalahan; 

b. Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan cara membaca, meneliti dan 

mempelajari serta menelaah dokumen yang ada; 

c. Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung 

data sekunder dengan melakukan wawancara langsung dengan tokoh 

masyarakat sekitar, seperti ketua RT Bapak Sasmito, seorang mantri 

Bapak Haryono dan masyarakat yang mendapat beasiswa sebanyak 3 

orang yaitu: Nita, Ibram Jazali, Fitriani. 

3.4   Pengolahan dan Analisis 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. Pemeriksaan data, yaitu meneliti dan memeriksa kembali data yang telah 

diperoleh; 
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b. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok bahasan; 

c. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok dan 

aturan yang telah ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data 

yang objektif dan sistematis untuk penulisan ini. 

d. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang 

telah ditentukan dan sesuai dengan lingkup pokok bahasan secara 

sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisa data. 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara 

kualitatif, yaitu dengan cara menerangkan dan menjelaskan sesuai dengan pokok 

bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya hasil 

dari penganalisisan disajikan dalam bentuk kalimat selanjutnya ditarik suatu 

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam 

penelitian ini. 


