
 

 

 

III. METODE PENELITIAN HUKUM  

 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Bambang 

Sunggono, 1997: 32-33).  

 

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 32), metode penelitian dilakukan dalam 

usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan 

kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan 

menganalisisnya.
 
Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan yang timbul.  

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum 

dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria bahwa penelitian 

tersebut didasarkan pada metode sistematika, logika berfikir tertentu, bertujuan 

untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan penelitian bertujuan untuk mencari 
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solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut. Penelitian 

ini adalah penelitian hukum yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

análisis yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan dalam penelitian ini. 

 

A.  Jenis dan Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normatif law 

research). Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 52), jenis penelitian hukum 

normatif, pembahasan masalahnya didasarkan oleh ketentuan hukum teoritis 

dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang 

digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu dan KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan lain 

yang digunakan untuk untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

tipe penelitian yang bersifat pemaparan dengan tujuan memperoleh gambaran 

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat 

tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada (Abdulkadir Muhammad, 2004: 

50). Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini bertujuan memperoleh 

gambaran jelas, sistimatis, dan terinci   mengenai pengalihan hak DTLST menurut 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, KUHPerdata serta peraturan perundang-

undangan lain yang terkait.  
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B.  Pendekatan Masalah  

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis teoritis yaitu mengkaji dan membahas ketentuan hukum dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2000, KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan 

lain yang terkait dan mengatur mengenai pengalihan hak atas DTLST. 

 

C. Data dan Sumber Data 

 

Berdasarkan jenis dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

maka data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

literatur  dan sumber data sekunder lainnya.  

 

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara umum (berupa peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan 

mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (berupa kontrak). Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);  

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu; dan 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 Tata Cara Permohonan 

Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 
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2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu 

hukum, makalah, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

D. Pengumpulan Data 

 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

pustaka dan wawancara. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 81), bahwa studi 

pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis yang berasal dari bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier mengenai hukum yang dipublikasikan secara luas dan 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dalam penelitian 

dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menganalisis serta 

mengkaji data sekunder yang diperoleh berdasarkan pokok bahasan. Wawancara 

adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari 

informan. Wawancara digunakan sebagai penjelas atau pendukung data sekunder. 

Wawancara dilakukan dengan Wahyu Jati Pramanto Staf Subdit Pelayanan 

Hukum Direktorat DTLST pada Ditjen HKI. 
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E. Pengolahan Data 

 

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan 

pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Identifikasi data, yaitu data dari hasil studi pustaka kemudian dikumpulkan 

dan selanjutnya diperiksa oleh peneliti untuk disesuaikan dengan pembahasan 

yang akan dilakukan; 

2. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk 

memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini; 

3. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat 

digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar–

benar objektif; dan 

4. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai 

dengan permasalahann guna memudahkan pada saat melakukan analisis data. 

 

F.  Analisis Data 

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data adalah melakukan analisis data. 

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan dipahami. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis 

kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga memudahkan interpretasi data 

secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Untuk itu, 

data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat–kalimat yang 

tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada 
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akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pokok bahasan 

dan rumusan masalah.  

 

 


