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III. METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, 

metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta 

empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna 

mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Metodis adalah 

berpikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut 

penalaran. Sistematis adalah berpikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, 

berurutan, dan tidak tumpang tindih (Abdulkadir Muhammad, 2004: 2). 

A.  Jenis dan Tipe Penelitian  

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (normative law 

research). Penelitian hukum normatif  adalah penelitian hukum yang mengkaji 

hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, 

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan 

umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, 

serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau 

implementasinya (Abdulkadir Muhammad, 2004: 102).  
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Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif karena penelitian 

ini menggunakan data-data sekunder yang mengkaji tentang perundang-undangan 

tentang kepailitan, serta literatur dan buku karangan para ahli yang berhubungan 

dengan kepailitan, khususnya perdamaian dalam kepailitan. 

2.  Tipe Penelitian. 

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah 

penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 

50). 

Penelitian ini memaparkan dan menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis 

mengenai cara penyelesaian kepailitan melalui upaya perdamaian dan akibat 

hukumnya yang berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004. 

B.  Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan Masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan  

yuridis teoritis yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis ketentuan 

perundang-undangan dan literatur hukum yang berhubungan dengan pokok 

bahasan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 113). Penelitian ini mengkaji hukum 

tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, 

struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal 

demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang yaitu UU No. 

37 Tahun 2004. 
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C.  Sumber dan Jenis Data 

Data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data sekunder, data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. (Soerjono Soekanto, 1986: 12).  Data sekunder bersumber dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

a. Undang-Undang No. 37  Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, 

b. KUH Perdata. 

  

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

pandangan dan pendapat para ahli, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang 

berhubungan dengan kepailitan. 

 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder seperti internet dan sumber lainnya yang berasal dari 

media cetak maupun media elektronik. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan 

dalam penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004: 81). Studi pustaka dilakukan 
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dengan cara membaca serta mengutip literatur-literatur, peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan. 

 

E. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan melalui tahap-tahap: 

a. Pemeriksaan Data 

Yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan apakah 

terdapat kekurangan atau tidak dengan masalah penelitian. 

b. Klasifikasi Data 

Yaitu dikelompokkan dengan mengelompokkan data sesuai dengan pokok 

bahasan agar memudahkan dalam menganalisanya. 

c. Penyusunan Data 

Yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap pokok 

bahasan secara sistematis sehingga memudahkan penelitian. 

F.   Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif 

artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Abdulkadir Muhammad, 2004: 

127). 

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam 

bentuk kalimat-kalimat yang jelas sehingga tersusun secara sistematis, selanjutnya 
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dalam kesimpulan untuk mendapatkan suatu konsep yang sesuai dengan lingkup 

kajian menggunakan metode deduktif mengenai cara penyelesaian kepailitan 

melalui upaya perdamaian dan akibat hukumnya. 
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