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III. METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam 

gejala yang bersangkutan.
1
  

Pendekatan masalah dalam suatu penulisan hukum dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu secara normatif dan empiris : 

a. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan 

bacaan litertatur peraturan perundang-undangan  yang menunjang dan berhubungan 

sebagai penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai penelitian hukum 

tertulis. Penelitian normatif  dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-

asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum. 

b. Pendekatan empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola 

perilaku yang nyata dalam masyarakat. 
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2. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penerapan 

atau implementasi ketentuan hukum normatif (in abstraco) pada peristiwa hukum 

tertentu (in concerto) dan hasilnya.
2
 Hasil yang dicapai merupakan tujuan yang 

dikendaki, yaitu terpenuhinya kewajiban dan diperolehnya hak secara timbal balik 

antara pihak-pihak dalam perjanjian (kontrak) dan biasanya penerapan dan hasil yang 

diharapkan sudah tersurat dan tersirat dalam rumusan ketentuan Undang-Undang atau 

kontrak. Dalam implementasinya penelitian hukum normatif empiris, perilaku pihak-

pihak berkepentingan diketahui melalui pengamatan dan dokumen hukum serta 

melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan. Objek kajian dalam 

penelitian ini adalah  hubungan hukum antara kreditor dengan debitor, alasan dan proses  

peralihan  kredit (take over),  penyelesaian proses  peralihan  kredit (take over). 

b. Sumber Data dan Bahan Hukum 

1) Sumber Data 

Pada penelitian hukum normatif empiris, sumber data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas : 

a) Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi disertai pencatatan  di 

lokasi penelitian termasuk juga wawancara terhadap sumber. 

b) Data Sekunder 
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Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. 

2) Sumber bahan hukum  

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas.
3
 Bahan hukum yang mengikat, seperti: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer, yang terdiri dari literatur ilmu hukum, karya ilmiah yang ada kaitannya 

dengan masalah yang dibahas.
4
 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia 

yang berkaitan dengan penelitian.
5
 

3. Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data, mencari 

data yang diperlukan dengan cara membaca, mencatat, dan mempelajari bahan 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur 

hukum bisnis yang berkaitan dengan permasalahan. 
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2. Studi dokumen, dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data melalui 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan baik berupa dokumen 

perjanjian kredit maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

3. Wawancara, dilakukan dengan staff legal officer dan staff account officer Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung.  

4. Pengolahan Data  

Data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara sebagai berikut: 

a) Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

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

b) Penandaan data (coding), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis 

sumber data (buku literatur, perundang-undangan, dokumen, karya ilmiah, hasil 

seminar); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan). Untuk buku literatur 

catatan terdiri dari nama penulis, Tahun penerbitan, dan halaman, sedangkan untuk 

perundang-perundangan catatan tediri dari nomor, pasal, nomor, tahun, dan judul 

Undang-Undang. 

c) Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu kegiatan menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

d) Sistematisasi data (sistematizing), yaitu kegiatan menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
6
 

5. Analisis Data 

Analisis data dan interprestasi ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif 

yang bermutu dan sempurna. Analis data dan interprestasi diharapkan dapat 
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menyelesaikan produk hukum normatif yang bermutu dan sempurna dalam mencapai 

perumusan kesimpulan penulisan tesis ini. Metode analisis yang digunakan ialah 

metode analisis secara kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya 

menafsirkan data yang tidak berupa numerik tetapi berupa data naratif. Hasil dari 

penafisiran data di maksud diuraikan dalam bentuk kalimat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


