
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

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

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan cara mengkaji dan mempelajari teori-teori, peraturan perundang-undangan 

menurut hukum nasional dan internasional yang masih relevan terhadap 

permasalahan yang akan diteliti.   

 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian   

                                                                       

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara 

normatif. Penelitian secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan 

hukum formal yang berlaku. 
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2. Tipe penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris, yaitu bersifat penjelasan 

dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat 

bahan-bahan hukum yang berkaitan terhadap permasalahan ini.  

 

 

C. Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

yang terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam 

hukum formal, yaitu: 

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat; 

- Stockholm Declaration The United Nations Conference on Human 

Environment, Juni 1972; 

- Rio Declaration The United Nations Conference on Environment and 

Development, Juni 1992; 

- The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act, 

Desember 2001; 

- The Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, 

November 1979; 

- ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Mei 2002; 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 
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- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian 

Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan 

dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. 

 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer melalui referensi seperti buku-buku yang 

berkaitan dengan pencemaran udara yang diakibatkan kebakaran hutan. 

 

3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang menunjang bahan-bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus 

bahasa indonesia, jurnal, karya-karya ilmiah, surat kabar dan internet serta 

yang berhubungan dengan penelitian ini.  

 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan, studi dokumen dan studi catatan hukum. Pengumpulan data ini 

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan memahami serta 
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menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah 

pembahasan penelitian ini. 

 

 

E. Metode Pengolahan Data 

 

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut : 

1. Identifikasi data, yaitu mengumpulkan data, memilih dan memilah yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Klasifikasi data, yaitu menyusun data sesuai dengan bidang atau 

kelompoknya agar memudahkan dalam menganalisa data tersebut.  

3. Penyusunan data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga 

mempermudah dalam kajian penelitian ini. 

 

 

F. Analisa Data 

 

Analisa data yaitu langkah selanjutnya setelah metode pengolahan data. Hal ini 

digunakan dengan kualitatif, yaitu analisa dilakukan dengan cara 

menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan bahasa yang 

efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok pembahasan yang 

telah ditetapkan sehingga mempermudah dalam pengambilan kesimpulan. 

 

 


