
 

 

 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

 

Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. 

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, konsistensi, 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. 

Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum 

deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) 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. 

 

2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan 
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penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap kasus yang diteliti dari sudut-sudut 

hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, norma-norma, 

teori-teori, dokumen, serta literatur-literatur hukum dan bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

3. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang berasal dari informasi tertulis mengenai hukum. 

Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu :  

a. Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum ynag 

mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau 

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan    

(konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Sumber hukum primer 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasin 

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan 

Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar 

Koperasi. 
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b. Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu bahan hukum 

yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu 

hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). 

c. Bahan hukum tertier (Tertiary Law material), yaitu bahan hukum yang 

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia). 

 

4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

a. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi 

pustaka dan studi dokumen. 

1) Studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis 

dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka berhubungan 

dengan objek penelitian yang sedang diteliti. 

2) Studi dokumen yaitu dengan cara membaca dan menelaah dokumen yang ada 

kaitannya dengan pokok bahasan. 

 

b. Pengolahan Data 

 Setelah data sekunder, selanjutnya diolah dengan menggunakan tahap-tahapan 

sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 

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

2) Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 
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3) Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

 

5.Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatip, yaitu menafsirkan 

data dan hasilnya diuraikan dalam bentuk rumusan kalimat secara benar, jelas dan 

sistematis sehingga mudah dibaca dan diberi arti shingga diperoleh gambaran 

secara lengkap, jelas, dan memudahkan pengambilan kesimpulan. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


