
 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JenisPenelitian 

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hokum normatif, 

(normative legal research)
106

, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-

undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari 

perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum 

yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.
107

 Hal yang paling prinsip dan mendasar 

dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun 

dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana 

seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan 
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bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya.
108

 Fokus kajiannya 

adalah hukum positif.
109

 Hukum positif yang dimaksud di sini adalah hukum yang 

berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis 

yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang 

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara 

efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.
110

 Penelitian normatif seringkali 

disebut dengan penelitian doktrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen 

perundang-undangan dan bahan pustaka.
111

 

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) dalam menyelesaikan masalah pemukiman ilegal Israel di wilayah 

pendudukan, dengan pengkajian peranan PBB tersebut diharapkan agar dapat 

diketahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan 

masalah pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan. 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan 

mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan 

agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang 

lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang ditujudan sesuai dengan 

ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. 
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Menurut Bahder Johan Nasution
112

, sistem pendekatan yaitu tinjauannya dilakukan 

dengan berpegang pada metode dogmatis. Di dalam 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.
113

 

Sedangkan menurut The Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang 

dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang 

teratur, bulat, mencari sasasran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.
114

 

Karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan institusional (Institusional 

Approach). Pendekatan institusional (kelembagaan), yakni pendekatan yang 

mempelajari kelembagaan-kelembagaan yang ada, baik suprastruktur maupun 

infrastruktur. Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian hukum penulisan ini, 

menggunakan peneltian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan 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 di dalam masyarakat.
115

 Penulis menggunakan 

pendekatan ini karena untuk menggambarkan peran PBB sebagai suatu organisasi 
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internasional dalam membantu menyelesaikan masalah pemukiman ilegal Israel di 

wilayah pendudukan. 

C. Sumber Data 

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian 

hukum terletak pada sumber datanya.
116

 Data yang diperoleh dan diolah dalam 

penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber 

kepustakan yang terdiri dari:
117

 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat,
118

 yang terdiri dari: 

a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; 

b. Perjanjian Oslo 1993; 

c. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1946; 

d. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 tahun 1967; 

e. Rosulusi Dewan Keamanan PBB Nomor 338 tahun 1973; 

f. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 446 tahun 1979; 

g. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 478 tahun 1980; 

h. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 484 tahun 1980; 

i. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 681 tahun 1990; 

j. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1559 tahun 2004; 
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k. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 tahun 2006; 

l. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 tahun 2009; 

m. Perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer
119

, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat 

kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau  serjana 

hukum yang  dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini. 

3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:
120

 

a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan Ensiklopedia. 

b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, 

surat kabar di badang komunikasi khususnya di bidang jurnalistik yang oleh 

penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian. 

 

D.   Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1.    Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis melakukan Studi Kepustakaan, 

yaitu dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, serta 

bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui 
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penelusuran kepustakaan ke perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan 

Daerah Lampung dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2.    Metode Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, 

melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

Setelah mengumpulkan data, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data 

tersebut dilakukan melalui: 

1) Seleksi data, yaitu pemerikasaan data untuk mengetahui apakah data tersebut 

sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian. 

2) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok  

bahasan  agar mempermudah dalam menganalisisnya. 

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

ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya. 

 

 

E. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, 

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman analisis.
121
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