
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau berupa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya
1
. Tipe 

penelitian ini sendiri bersifat deskriptif, karena merupakan penggambaran dan 

pemaparan dari ketentuan norma yang berlaku, dikaitkan dengan doktrin yang ada 

serta kenyataan yang berlangsung saat ini. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 

terapan. Pokok kajian dalam normatif-terapan adalah pelaksanaan atau 

implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Dalam normatif terapan terdapat gabungan 2 (dua) tahap 

kajian yaitu : 

1) Tahap yang pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. 

2) Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in contreto guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui 

perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan 
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pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara patut 

atau tidak. 

Pendekata normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji buku-

buku, ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang ada hubunganya 

dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan 

sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada berada atau bersandarkan 

pada lapangan hukum.  

3.2 Sumber Data dan Jenis Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
2
 

Untuk mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi :   

1) Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan yang meliputi : 

1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang  Peradilan Tata Usaha Negara.  

3) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. 
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2) Bahan hukum sekunder 

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa 

serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi 

dokumen, mempelajari permasalahan dari penerapan uang paksa di peradilan tata 

usaha negara berbagai sumber hukum primer lainnya yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

3) Bahan hukum tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data 

yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum 

tersier yang digunakan adalah buku-buku, literatur, makalah, kamus hukum, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan 

materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet. 

 

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 

1) Studi kepustakaan  

Dilakukan dengan cara membaca, menelaah, memahami dan mengutip hal-hal 

yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti. 

2) Studi lapangan 

Studi lapangan yang dimaksud dalam hal ini adalah hanya sebagai data tambahan 

yang dilakukan dengan wawancara kepada hakim pengadilan tata usaha negara 

bandar lampung. 
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2) Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan Data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, 

kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-

undangan, dan literatur atau buku karya ilmiah yang relevan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

2) Klasifikasi Data, yaitu kegiatan penetapan data menurut kelompok-kelompok 

yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar 

diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 

3) Sistematika Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai 

jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dengan 

menganalisa data tersebut. 

3.4 Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu 

analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian 

kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam 

penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan 

tentang masalah yang diteliti. Kemudian  akan dilakukan penarikan kesimpulan 

secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang 

bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari 

permasalahan yang diteliti. 


