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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. Fokus penelitian hukum normatif adalah penjelasan atau analisa 

terhadap implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu 1  

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan cara mengkaji dan 

menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku literatur hukum 

perdata, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan tanggungjawab direksi dalam pengurusan perusahaan. 

 

B. Tipe Penelitian 

 

Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka 

tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Adapun yang 

dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian 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 

masyarakat2  

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad. 2004. Metode Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.hlm. 49  

2
. Ibid. hlm. 51    
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Berdasarkan tipe deskriptif tersebut di atas, maka penelitian ini akan 

mendeskripsikan kewajiban dan tanggung jawab direksi dalam pengurusan 

perseroan. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan 3 Berdasarkan jenis penelitian, maka 

pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan normatif, karena dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, 

ketentuan-ketentuan yang sudah baku dan bahan-bahan kepustakaan yang 

berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan. 

 

D. Data dan Sumber Data 

 

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

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka4  Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-

undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier yaitu: 

 

                                                           
3
. Ibid. hlm. 115  

4
. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta.  

    1985.hlm.11 
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1. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat 

mengikat yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur-literatur 

yang menjelaskan penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya 

dari kalangan hukum dan lainnya. 

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti surat 

kabar, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan buku Penelitian Hukum. 

 

E. Metode Pengumpulan danPengolahan Data 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, 

dengan cara membaca, mengutip data dari buku-buku dan perundang-undangan 

serta mengklasifikasi data yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan. 

 

2. Metode Pengolahan Data 

 

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah tahap memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk 

mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai 

dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 
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b. Klasifikasi data. adalah tahap menempatkan data-data sesuai dengan 

kelompok dan aturan yang telah diterapkan didalam pokok bahasan sehingga 

diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini. 

c. Sistematika data, adalah tahap menyusun data menurut tata urutan yang 

ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan agar mudah dianalisis. 

 

 

F. Analisis Data 

 

Setelah dilakukan pengolahan data, maka kegiatan selanjutnya yaitu analisis data. 

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk deskripsi 

yang lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan 

adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka 

dan tabel, melainkan uraian dalam suatu kalimat secara sistematis untuk kemudian 

dilakukan penarikan kesimpulan.   


