
 

 

          

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

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.
22

 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 solusi atas permasalahan 

yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut. 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji 

bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur 

hukum. Perundang–undangan yang dikaji adalah UUDTLST yang disertai 
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dengan PPDTLST terkait dengan peristiwa hukum pendaftaran dan 

pembatalan pendaftaran  DTLST. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu 

memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian yang 

didapat berdasarkan studi pustaka dan wawancara yang dilakukan oleh 

penulis. Hasil penelitian kemudian dianalisis untuk mencari jawaban atas 

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dilakukan adalah secara yuridis teoritis yaitu 

melakukan penelitian dengan pengkajian terhadap pengaturan pendaftaran 

dan pembatalan pendaftaran DTLST. Pendekatan ini mengkaji hukum 

normatif (UUDTLST dan PPDTLST) terkait dengan syarat dan prosedur 

pendaftaran serta pembatalan pendaftaran DTLST, lingkup hak dan jangka 

waktu perlindungan DTLST dan akibat hukum pendaftaran dan pembatalan 

pendaftaran DTLST di Indonesia. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang bersumber atau diperoleh dengan 

cara wawancara di lokasi penelitian yaitu berasal dari staf subdit pelayanan 

hukum Direktorat Hak Cipta, DTLST dan Rahasia Dagang pada Ditjen HKI 

bernama Wahyu Jati Pramanto dan pendesain DTLST yang bernama Mona 

Arif Muda.  
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Alasan pemilihan informan dari Ditjen HKI tersebut karena dianggap 

mengetahui secara terperinci hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan 

pendaftaran dan pembatalan pendaftaran DTLST dari pihak instansi 

pemerintah. Sedangkan, alasan pemilihan pendesain tersebut guna 

mengetahui alasan tidak didaftarkannya DTLST yang telah didesain 

olehnya. Data wawancara yang dipergunakan oleh penulis dipergunakan 

hanya sebagai data pendukung. 

 

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang terdiri dari 

literatur dan peraturan–peraturan hukum. Data sekunder berasal dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan 

hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang 

dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu; dan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yaitu hasil-hasil karya dari kalangan hukum 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah 

bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan 
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hukum primer dan sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan 

keterangan media massa sebagai pelengkap. 

 

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis data yang dipergunakan, maka metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan 

dengan cara membaca, mencatat, mengutip serta mengkaji data sekunder 

yang berkaitan dengan pokok bahasan. Data wawancara yang 

dipergunakan hanya digunakan data pendukung guna membantu 

penelitian. 

 

2. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya 

akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

a. identifikasi data, yaitu data dari hasil studi pustaka kemudian 

dikumpulkan dan selanjutnya diperiksa oleh peneliti untuk 

disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan; 

b. seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah 

terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan 

dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini; 

c. klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan 

agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga 

diperoleh data yang benar–benar objektif; dan 
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d. sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan 

data sesuai dengan permasalahan guna memudahkan pada saat 

melakukan analisis data. 

 

F. Analisis Data 

Tahapan selanjutnya setelah metode pengumpulan dan pengolahan data 

selesai dilakukan adalah analisis data. Analisis data bertujuan untuk 

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

dipahami. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui analisis 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. Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke 

dalam bentuk kalimat–kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga  

diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat dilakukan penarikan 

kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada.  

 


