
 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

(Normatif Legal Research.)
110

 Penelitian hukum Normatif/ Doktrinal/ 

Kepustakaan adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, 

dengan cara melakukan kajian terhadap undang-undang yang berlaku kemudian 

diterapkan pada suatu permasalahan hukum. Pendekatan dilakukan dengan cara 

meneliti ketentuan serta aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah yang 

diangkat kemudian bersumber dari bahan literatur hukum internasional dan ilmu 

pengetahuan hukum internasional yang kemudian di pelajari, dikaji dan 

diinterpretasikan sehingga dapat menemukan suatu pemecahan dari permasalahan 

yang ada. 

 

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukan jalan 

pemecahan permasalahan penelitian.
111

 Apabila peneliti mengetahui apa yang 
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telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan 

pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.
112

 Sifat dari ilmu hukum normatif 

yaitu sui generis dimana ilmu yang ada tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-

ilmu lainya.
113

 Fokus kajian dari penelitian ini adalah hukum positif yaitu 

kumpulan asas dan kaidah  yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu serta 

mengikat secara umum atau khusus yang ditegakan oleh pemerintah atau 

pengadilan dalam suatu tempat disamping hukum tertulis tersebut terdapat norma 

dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur prilaku anggota 

masyarakat.
114

  

 

Hal yang paling mendasar dalam penelitian normatif, adalah bagaimana peneliti 

menyusun dan merumuskan permasalahan penelitianya secara tepat dan tajam, 

serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-

langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun 

teorinya.
115

 Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji mengenai putusan dari 

Mahkamah Internasional terhadap sengketa perbatasan yang melibatkan Thailand 

dan Kamboja dalam memperebutkan situs warisan budaya Kuil Preah Vihear. 

Terhadap putusan tersebut dianalisis pertimbangan dari Mahkamah Internasional 

dalam memutus sengketa kedua negara. 
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3.2 Pendekatan Masalah 

 

Dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah diperlukan adanya pendekatan 

masalah untuk memperoleh kejelasan dalam penelitian serta mencapai tujuan dari 

penelitian sehingga memberikan gambaran tentang keadaan dari hal- hal yang 

sedang ditinjau. Bahder Johan Nasution
116

 mendeskripsikan sistem pendekatan 

sebagai : 

Tinjauan yang dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatis. Didalam hal 

ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum 

positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang 

praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis. 
117

 

 

Sedangkan dalam skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu 

melalui pendekatan institusional, yaitu pendekatan yang mempelajari  

kelembagaan yang ada dilihat dari tugas dan wewenang lembaga yang berhak 

untuk melaksanakan proses hukum dalam rangka menegakan keadilan bagi para 

pihak yang bersengketa. Dilihat dari sifat dan tujuan penelitian hukum ini 

menggunakan penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan 

memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat 

tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
118

  Metode pendekatan 

ini digunakan untuk menggambarkan proses penegakan hukum melalui kasus- 

kasus serta fakta yang terjadi saat ini yang kemudian permasalahan tersebut 

dianalisis sesuai dengan aturan- aturan yang ada. 
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3.3 Sumber Data 

 

Karakteristik utama dalam penelitian hukum normatif terletak pada pengkajian 

sumber datanya. 
119

 Sumber data utamanya merupakan bahan hukum yang bukan 

data ataupun fakta sosial yang terjadi, karena dalam penelitian hukum normatif 

sumber kajian merupakan  bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat 

normatif.
120

 Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif 

adalah data skunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari : 
121

 

 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara 

umum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
122

, terdiri dari : 

a) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945; 

b) Statuta Mahkamah Internasional 1945 

c) Putusan Mahkamah Internasional Tahun 1962 

d) Putusan Mahkamah Internasional Tahun 2013 

 

2) Bahan hukum skunder, yang terdiri dari bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer
123

, seperti buku-buku atau 

literatur-literatur, jurnal ilmiah, skripsi- skripsi, artikel dari media masa, 

artikel dari internet, hasil penelitian sebelumnya, pendapat para ahli atau 

sarjana hukum yang dapat menunjang pemecahan permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini. 
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3) Bahan hukum tersier terdiri dari :
124

 

a) Bahan-bahan penunjang yang memberikan penjelasan tambahan dari 

bahan hukum primer dan skunder seperti kamus besar bahasa 

Indonesia dan ensklopedia. 

b) Bahan- bahan penunjang diluar bidang hukum seperti buku, majalah, 

surat kabar di luar ilmu hukum sebagai data pelengkap. 

Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa
125

 : 

1) Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian; 

2) Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik 

yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap 

permasalahan penelitianya; 

3) Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian; 

4) Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan umum yang 

diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahanya. 

 

3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam melakukan pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini yaitu : 

Penelitian Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan 

literatur-literatur yang ada dengan ditunjang dari penelitian yang berkaitan seperti 
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jurnal internasional dan nasional, artikel-artikel yang berisikan berita seputar fakta 

dan permasalahan yang terjadi baik cetak maupun elektronik yang menunjang. 

Sumber dari bahan- bahan penelitian berasal dari perpustakaan Universitas 

Lampung, perpustakaan daerah Lampung, dan situs- situs internet yang berkaitan. 

 

3.4.2 Metode Pengolahan Data 

 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengumpulan tersebut 

selanjutnya diolah melalui tahapan- tahapan sebagai berikut : 

1) Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data 

tersebut telah lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. 

2) Klasifikasi data, yaitu menempatakan data sesuai dengan bidang atau 

pokok bahasan agar mempermudah dan menganalisis nya. 

3) Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisis. 

 

3.5 Analisis Data 

 

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan 

merumuskan hipotesa- hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang 

pasti untuk dapat digunakan unuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis 

data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara 

menggabungkanya dengan sumber- sumber data yang ada.
126

 

 

Analisis data dari suatu penelitian dapat pula diartikan sebagai suatu proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber sumber 
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penelitian sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan yang mudah dipahami. 

Dalam penelitian ini analisis data  metode yang digunakan yaitu metode deskriptif  

kualitatif. Metode kualitatif berupa penggambaran fakta- fakta yang dikumpulkan 

serta analisis data melalui sumber- sumber primer, skunder dan tersier yang 

berkaitan. 


