
III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat

serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Abdulkadir

Muhammad (2004:43) ”Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang

didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan

menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap

fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan yang timbul”.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan

yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang

relevan, penelusuran kepustakaan dan dokumen yang diperoleh dari bahan

pustaka kemudian dihubungkan dengan kenyataan dilapangan mengenai

penerapan mediasi dalam upaya perdamaian pada kasus Nomor

116/PDT/G/2009/PNTK di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan yaitu deskriptif analisis karena penelitian

dilakukan terhadap putusan Nomor 116/PDT/G/2009/PNTK tentang penyelesaian

perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum melaui mediasi.
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C. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

legal dokumen yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan

menganalisis peraturan dalam dokumen hukum yang berupa putusan Pengadilan

Negeri Tanjung Karang Nomor 116/PDT/G/2009/PNTK.

D. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini, maka data

yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber

dari hakim selaku mediator di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

a. Bahan Hukum primer (primary law material) terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. HIR/Rbg

3. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan

5. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

6. Putusan Nomor 116/PDT/G/2009/PNTK.
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan

terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literature-literature, buku-

buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan mediasi, hukum

acara perdata dan alternatif penyelesaian sengketa.

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan suatu

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar

Bahasa Indonesia.

E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Studi Pustaka

Data diperoleh dengan cara mengumpulkan, menelaah, membaca, mencatat dan

mengutip literature-literature yang berhubungan dengan penelitian ini serta dari

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mediasi di pengadilan.

2. Studi Dokumen

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan

secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu dengan cara

membaca dan menelaah isi putusan, sehingga dapat mengetahui peran mediasi

dalam menyelesaikan suatu perkara. Dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri

Tanjung Karang Nomor 116/PDT/G/2009/PNTK.

3. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan

secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan sebagai pendukung dari data

sekunder. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan
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pertanyaan terbuka, yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan

kepada Hakim Mediator Pengadilan Negeri Tanjung Karang .

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui riset kepustakaan dan riset lapangan kemudian diolah

melalui tahap-tahap:

a. Seleksi Data yaitu memilih data yang diproleh mengenai kelengkapan,

kejelasan dan kebenaran jawaban sesuai dengan relevansi jawaban yang

diterima dengan pokok bahasan.

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan jenisnya serta

dihubungkan dengan bahasan sehingga diperoleh data-data yang  benar-benar

diperlukan dalam penelitian ini.

c. Sistematika Data yaitu menyusun data menurut tata urutan yang telah

ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah

dianalisa.

F. Analisa Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut akan dianalisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif yaitu analisis yang dijabarkan dalam bentuk kalimat dengan

jelas dan menguraikan data tersebut menurut kerangka bahasan yang telah

ditentukan, sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai “Analisis

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 116/PDT/G/2009/PNTK

tentang Penyelesaian Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian”, sehingga dapat dilakukan

pembahasan dan kemudian ditarik kesimpulan yang tepat.


