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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data 

sekunder. 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 pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, 

serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau 

implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian 

hukum dogmatik” atau penelitian hukum teoritis”.
1
 Fokus kajian hukum normatif 

adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas doktrin hukum, penemuan hukum 

dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, 

perbandingan hukum, sejarah hukum.
2
 Pada penelitian ini data yang digunakan 

berupa perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 

K/Pdt/2006 serta Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 

62/PDT.G/2011/PN.Dpk. 

 

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad,  Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti; Bandung, 

2004, hlm. 102. 
2
 Ibid., hlm. 53. 
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2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat 

tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi di masayarakat.
3
 Dalam penelitian ini 

menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum 

dan ketentuan lainnya dalam lingkup pengaturan tentang perlindungan pembeli. 

B. Pendekatan Masalah 

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu hukum yuridis-normatif, maka pendekatan 

masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Untuk menggunakan 

pendekatan normatif, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian, 

kemudian masalah dan tujuan tersebut dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. 

C. Data 

Dalam Data dan Sumber penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa: 

1. Bahan hukum primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam 

peraturan, Undang-Undang dan peraturan lainnya, yang meliputi: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). 

                                                           
3
 Ibid., hlm. 50. 
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3. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  5  Tahun 1974 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk 

Keperluan Perusahaan. 

5. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 

K/Pdt/1984. 

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Pdt/2006 perkara antara  PT 

Namoriam Garden Estate dan Ny. Beatrice Mercedes. 

7. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 62/PDT.G/2011/PN.Dpk 

perkara antara Rita Noviyanti, dkk dan PT Puribrasali Realtindo. 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen,  

serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan 

menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan 
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terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder. 

b. Identifikasi data yang diperlukan. 

c. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah. 

2. Studi dokumen, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh 

dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/Pdt/2006 serta 

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 62/PDT.G/2011/PN.Dpk. 

E. Metode Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya 

dilakukan dengan cara:
4
 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Seleksi data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan 

dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah maka akan 

dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengakap. 

2. Penandaan data (coding) 

Penandaan data adalah memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber 

data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen); pemegang hak cipta 

(nama penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama 

tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Jika itu buku literatur, catatan 

                                                           
4
 Ibid., hlm. 126. 
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terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman. Jika itu perundang-

undangan, catatan terdiri dari nomor pasal, nomor, tahun, judul undang-undang. 

Jika itu putusan pengadilan, catatatn terdiri dari nama pengadilan yang 

memutuskan perkara, nomor kode, tahun, dan judul putusan. Jika itu dokumen 

atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, nomor, kode, dan peristiwa hukum 

untuk mana dokumen atau catatan hukum itu dibuat. Catatan atau tanda dapat juga 

ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut catatan kaki (footnote) dengan 

nomor urut.  

3. Rekonstruksi data (reconstructing) 

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami 

dan diinterpretasikan. 

4. Sistematisasi data (sistematizing) 

Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan 

masalah. 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang 

dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis  yang dapat 

diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan 

efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, dan dapat ditarik kesimpulan 

sehingga dari beberapa kesimpulan diajukan saran-saran. 


