
 

 

 

 

III  METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kewajiban ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari suatu  gejala  hukum  tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan 

dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut 

untuk kemudiian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul 

di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang 

dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, dan 

menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.
85

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Kronologis asal mula sengketa antar Peru 

dengan Chile yang kemudian dibawa ke Mahkahamah Internasional (Internatonal 

Court of Justice) dan mengkaji peraturan hukum internasional yang mengatur 

mengenai penyelesaian sengketa antar negara. Pendekatan masalah yang 

dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah  pendekatan  studi kasus dengan 

metode penelitian hukum normatif-empris/terapan. Penelitian hukum normatif-
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empiris/terapan mengkaji pelaksanaan atau  implementasi  ketentuan  hukum  

positif  (perundang-undangan dan kontrak) scecara faktual  pada peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam  masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

Penelitian hukum normatif–empiris/terapan bermula dari ketentuan hukum positif  

yakni melalu penelaahan terhadap  peraturan perundang-undangan yang ada, 

putusan-putusan oleh lembaga penyelesaian perkara baik secara litigasi maupun 

non litigasi,  konsep-konsep, pandangan-pandangan secara perumusan–perumusan  

yang berkaitan dengan  masalah yang akan dibahas dalam penelitian dengan cara 

studi kasus melalui kajian mengenai hukum normatif (perundang-undangan dan 

kontrak) yang berlaku dan kajian hukum empiris berupa penerapan 

(implementasi). Dalam penelitian  hukum normatif-empiris/terapan membutuhkan 

data sekunder dan data primer yang digunakan sebagai sumber data dalam 

penuisan skripsi ini.
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B. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah data 

sekunder atau data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder ini sendiri 

berupa bahan-bahan yang terbagi atas: 

1.   Bahan hukum primer, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta 

Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Konvensi 

Hukum Laut 1982 (United Convention Laws of Sea 1982). 
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2.   Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersifat memberikan 

penjelasan  bahan-bahan primer dan dapat membantu menganalisa serta 

memahami bahan hukum primer;  yang berupa literatur-literatur, 

makalah-makalah, dan jurnal-jurnal  yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

3.   Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk 

memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum sekunder 

seperti  internet dan surat kabar yang berkaitan dengan  permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah studi kasus yang 

menggunakan penelitian hukum normatif-empiris/terapan yaitu dengan cara 

mengkaji mengenai hukum  positif (Konvensi, Statuta dan Perjanjian batas 

negara) dan mengkaji hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada 

peristiwa hukum.  Penelitian melalui studi  kasus dengan menggunakan 

penelitian hukum normatif-empiris /terapan bertujuan untuk mendapatkan 

data primer dan  data sekunder, dilakukan dengan tahapan seperti membaca, 

mempelajari, membuat catatan, dan menganalisis data dari berbagai literatur 

dan perundang-undangan yang berlaku  dan  mengkaji  mengenai penerapan  

(implementasi) pada peristiwa hukum yang memiliki hubungan dengan  

masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. 
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2. Prosedur Pengolahan Data 

Prosedur pengolahan data di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Seleksi data,  yaitu memilih data yang sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas. 

b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi kemudian 

dikelompokkan  menurut jenis dan bidang data sesuai dengan pokok 

bahasannya masing-masing. 

c. Penyusunan data, yakni data yang telah diklarifikasi kemudian 

disusun bersistem menurut bidang masing-masing klasifikasi data 

sebagai hasil penelitian yang telah sesuai dengan permasalahan yang 

ada dengan tujuan untuk menyederhanakan data agar mudah dianalisa 

dan diinterpretasi. 

D. Analisis Data 

Setelah keseluruhan data yang diperoleh, diolah sesuai dengan bahasannya 

masing-masing. Selanjutnya tindakan yang terakhir yang dilakukan adalah 

menganalisis data. Penulis melakukan analisa secara deskriptif  kualitatif,  yaitu 

analisis yang menguraikan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun 

secara sistematis sehingga memudahkan untuk menarik suatu kesimpulan dan 

menjawab permasalahan yang sedang diteliti dalam penulisan skripsi ini. 


