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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara 

sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem 

tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan 

konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.
1
  

 

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat 

menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 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, kosnsistensi, 

penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu 

undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek 

terapan atau implementasinya.
2
  

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004), Hlm: 2 
2
 Idem. Hlm: 101-102  
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Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini akan mengkaji dan membahas 

mengenai “ Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Wanprestasi 

Perjanjian Penjualan Crude Palm Oil.” (Studi  Putusan Pengadilan Negeri 

Lubuk Pakam No.147/Pdt-G/2009/PN.LP.-). 

 

B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian diskriptif. Penelitian 

Hukum Deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang bertujuan 

menyajikan gambaran secara lengkap mengenai keadaan hukum yang ada di suatu 

tempat dan pada saat keadaan tertentu atau menggambarkan mekanisme suatu 

fenomena yuridis atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi, menyajikan 

informasi dasar akan suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum, menciptakan 

kategori hukum dan mengklasifikasi subjek hukum dan menjelaskan seperangkat 

tahapan atau proses hukum sebagai kelanjutan dari peristiwa hukum yang terjadi. 

 

Berdasarkan penelitian hukum deskriptif tersebut maka penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan dengan jelas dan terperinci mengenai “ Analisis Putusan 

Hakim Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Penjualan Crude Palm 

Oil.” 

 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan  masalah  merupakan  proses  pemecahan  atau  penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
3
 

                                                           
3
 Idem. Hlm: 112 
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Sesuai dengan spesifikasi hukum tertulis yang menjadi fokus kajian hukum 

normatif , maka dapat diidentifikasi pula pendekatan masalahnya. Apabila objek 

kajian fokus pada substansi hukum, maka pendekatan yang sesuai adalah 

pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of legal content 

analysis). Jika menggunakan jenis ini, maka menurut Abdulkadir Muhammad, ada 

tiga gradasi pendekatan normative analitis yang dapat digunakan, yaitu:
4
 

1. Penjelajahan Hukum (legal exploration). 

2. Tinjauan Hukum (legal review). 

3. Analisis Hukum (legal analysis). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan normatif 

analitis substansi hukum (approach of legal content analysis). Berdasarkan hal 

tersebut, maka langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan tinjauan hukum (legal 

rivew) dan analisis hukum (legal analysis). Melalui pendekatan tersebut, berusaha 

dipaparkan secara lengkap rinci dan jelas mengenai beberapa aspek yang diteliti 

dalam peraturan perundang-undangan, dan dapat pula diketahui apa kelemahan 

atau kekurangan mengenai Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Perjanjian 

Penjualan Crude Palm Oil. 

 

D. Data dan Sumber Data 
 

 

Berdasarkan jenis penilitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka data 

yang dibutuhkan adalah data sekunder
5
. Data sekunder adalah data yang berasal 

dari bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur dan 

                                                           
4
 Idem. Hlm: 113 

5
 Idem. Hlm: 121 
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sumber data skunder lainya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara umum (berupa peraturan perundang-undangan) atau 

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

(berupa kontrak). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

a. Hukum Acara Perdata. Herziene Indonesische Reglement (HIR) adalah 

Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura, 

dan Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) adalah Hukum Acara 

Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. 

b. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) buku ke III 

tentang perikatan dan buku ke IV tentang pembuktian dan daluarsa. 

c. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-undang Dagang). 

d. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. 

e. Undang-undang No.3 Tahun 2009 adalah Undang-undang tentang 

Mahkamah Agung. 

f. Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 

g. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum, makalah dan jurnal , putusan hakim yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam tulisan. 

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 
 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan 

studi dokumen. Studi pustaka adalah pengkajian informasi mengenai hukum yang 

berasal dari perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum atau 

bahan hukum tertulis lainya. Studi dokumen adalah pengkajian informasi meliputi 

dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum yakni 

berupa putusan. 

 

F. Metode Pengolahan Data 
 

 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya 

dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu:
6
 

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. 

                                                           
6
 Idem. Hlm: 126 
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2. Penandaan data (cooding) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan 

jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen), 

pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan 

masalah. 

3. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

4. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

 

G. Analisis Data 

 

Setelah data diolah dan disusun maka akan dilakukan analisis data secara 

kualitatif, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk 

kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data dengan 

menguraikan data yang telah tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan dilakukan pembahasan 

dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan. Penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif . Analisis kualitatif artinya menguraikan data 

secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan 

efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interprestasi 

data. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai 

aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang 

terlupakan, semuanya sudah masuk dalam pembahasan. Lalu dilakukan 

pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan secara 

umum.  


