
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan, karena 

penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis 

dan konsisten. Sistematis berarti menggunakan siostem tertentu, metodologis 

artinya menggunakan metode tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang 

bertentangan dalam kerangka tertentu. Melalui proses penelitian tersebut diadakan 

analisis terhadap data yang telah dikumpulkan atau diolah
1
 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif dan deskriptif yaitu pendekatan yang di lakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka yaitu dengan cara membaca, mempelajari, serta 

mengkaji bahan-bahan yang berupa teori-teori, peraturan perundang-undangan, 

Perjanjian Internasional yang terkait dengan energi nuklir dan Statuta IAEA 

secara khusus. Deskriptif yaitu menggambarkan keadaan IAEA sebagai subjek 

hukum yang memiliki peranan yang diatur statuta IAEA 1957.  
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Metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif pada penelitian ini 

menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan-peraturan 

perundang-undangan, hasil perjanjina internasional dan Statuta IAEA, dan Traktat 

Non-Proliferasi (NPT) khususnya, teori hukum dan pendapat para sarjana 

terkemuka dan sejarah perkembangan energi nuklir di negara-negara pengembang 

energi nuklir. 

 

B. Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan 

hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam hal ini bahan hukum 

primer adalah Statuta International Atomic Energy Agency (IAEA) 

serta konvensi-konvensi setelahnya sebagai tindak lanjut dan pelaksana 

dari Statuta tersebut, yaitu: 

1) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons-NPT- 

(Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir).  

2) Additional Protocol to Safeguards (Protokol tambahan 

penyempurna NPT secara Komprehensif 

3) Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (Konvensi 

Pemberitahuan Dini Terjadinya Kecelakaan Nuklir),  

4) Convention on Assistance in the Case of Nuclear Accident or 

Radiological Emergency.  (Konvensi Pemberian Bantuan dalam 

hal Terjadinya Kecelakaan Nuklir atau Ke-daruratan Radiologis).  
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5) Convention on the Physical Protectioin of Nuclear Material 

(Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir),  

6) Convention on Nuclear Safety (Konvensi Keselamatan Nuklir 

7) Protocol to Amed the Viena Convention on Civil Liability for 

Nuclear Damage (Protokol Perubahan Konvensi Wina tentang 

Pertanggungan Perdata Kerugian Nuklir).  

8) Comprehensive Nuclear – Test-Ban Treaty –CTBT, (Traktat 

Pelarangan Menyeluruh Uji-Coba Nuklir),  

9) The Joint Convention on the safety of Spent Fuel Management and 

the Safety of radioactive Waste management (Konvensi Gabungan 

tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Bekas dan 

Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif),  

10) Treaty on The South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone 

(Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara).  

 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan 

melakukan studi kepustakaan terhadap literatur-literatur tentang 

hukum perjanjian, dokumen dan bahan pustaka lain. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan suatu 

keterangan dan penjelasan yang dianggap penting seperti kamus, 

majalah, surat kabar, browsing internet dan bahan-bahan lain yang 

mendukung. 
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C.  Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Pengumpulan data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

studi kepustakaan. Sedangkan proses pengumpulan data dilakukan dengan cara 

membaca, mencatat, menelaah dan mengutip hal-hal yang berkenaan dengan 

permasalahan pada literatur-literatur perundang-undangan dan bahan tertulis 

lainya. 

 

2. Pengolahan Data 

 

Setelah semua data diperoleh kemudian data tersebut diolah dengan cara: 

1. Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk 

mengetahui apakah di dalam data tersebut terdapat kekurangan-

kekurangan dan kesalahan sesuai dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

2. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang yang telah di identifikasi 

tersebut kemudian di analisa sesuai dengan permasalahan. 

3. Sistematisasi data, yaitu menyusun kembali data yang telah di identifikasi 

dan di klasifikasi secara sistematis agar tercipta keteraturan dalam 

menjawab permasalahan. 

 

D. Analisis Data 

 

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Analisis data 

yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu menguraikan data ke 
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dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, objektif dan 

komprehensif sehingga diperoleh suatu gambaran dan hubungan hukum yang jelas 

terhadap peranan IAEA dalam pengawasan pengembangan energi nuklir untuk 

tujuan damai, yang disertai contoh kasus pada negara pengembang energi nuklir. 

 

E. Penyusunan Data 

 

Setelah itu, dilakukan penyusunan data-data dalam satu rumusan yang berisikan 

tentang permasalahan, pembahasan dan terakhir dapat ditarik suatu kesimpulan 

dan saran dari penulis. 


