
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan 

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder
54

. Dalam kaitannya dengan 

penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu
55

: 

1). Pendekatan perundang-undangan (statute approach)  

     Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan 

terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian. 

2). Pendekatan konsep (konseptual approach) 

     Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik 

hukum. 

54
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Rajawali pers, Jakarta, hlm: 13-14 

55 Johny Ibrahim, 2007, Teori, metode dan penelitian hukum normatif, Bayumedia publishing, 
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B. Sumber  dan Jenis Data  

Data yaitu fakta yang relevan atau aktual yang diperoleh untuk membuktikan atau 

menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu masalah yang menjadi obyek 

penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan 

orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang 

biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi
56

.  

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tertier57. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-

bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, 

yaitu UUD 1945; (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 

1945 dan Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-

undangan (Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, 

Undang- Undang No 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tentang Pokok-pokok kepegawaian, Undang-Undang No 5 Tahun 2014 

Tentnag Aparatur Sipil Negara).  

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum 

primer, seperti rancangan UU, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel 

ilmiah, dan makalah hasil seminar. 

56 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Mandar Maju, Bandung, hlm: 65. 

57 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Peneltian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, 

Jakarta, hlm: 52 
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Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus dan 

ensiklopedia. 

C.  Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1.   Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitan ini adalah studi kepustakaan (Library 

Research). Studi kepustakaan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan 

melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan. Membaca, 

mempelajari, membuat catatan-catatan, kutipan-kutipan serta menelaah bahan-

bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, 

hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang 

berhubungan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara. 

2. Metode Pengolahan Data  

Pengolahan data dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:  

a.1 Editing, yaitu dengan cara melakukan pengecekan data secara teliti guna 

menghindari kesalahan-kesalahan. 

b.1 Klasifikasi data, yaitu data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan 

menurut pokok bahasannya masing-masing, dan pengolahan data ini 

dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokkan data. 

c.1 Sistematisasi, yaitu data yang terkumpul kemudian diurutkan sesuai dengan 

pengelompokkannya sehingga akan sesuai dengan sistematika bahan. 
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D. Analisis Data 

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah 

menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data 

ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis 

data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data 

yang diperoleh dari studi kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya, 

kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum 

yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas 

permasalahan yang dirumuskan. 

 

 

 


