
III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif atau yuridis dogmatik (dogmatic or

theoretical law research. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini

adalah yuridis dan analitik. Pendekatan secara Yuridis digunakan untuk

memaparkan muatan UUD 1945 yang terkait dengan ciri sistem pemerintahan

Indonesia untuk selanjutnya dikaitkan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang

dipaparkan oleh Arend Lijphart.

Pendekatan analitik digunakan untuk mengungkapkan secara komperhensip

terkait sistem pemerintahan yang termuat di dalam UUD 1945 baik sebelum

maupun sesudah amandemen. Setelah menganalisis secara komperhensip maka

akan dapat dilihat pengaruh perubahan UUD 1945 terhadap Sistem Pemerintahan

Indonesia yang dilihat dari perkembangan kelembagaan negara serta hubungan

antar lembaga negara yang ada di Indonesia. Dari hubungan antar lembaga itu

dapat dilihat apakah ada atau tidak pengaruh perubahan UUD terhadap sistem

pemerintahan Indonesia. Hubungan antar lembaga negara itu juga akan

menunjukkan ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945

sehingga dapat dilihat apakah Indonesia menganut sistem pemerintahan
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Presidensil, Parlementer , Kolegial atau Indonesia memiliki sendiri sistem

pemerintahannya yang berbeda dengan ketiga sistem pemerintahan tersebut.

3.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu:

Konstitusi yaitu UUD 1945 yang termuat di dalam Batang tubuh UUD 1945

yang terdiri dari beberapa Pasal misalnya Pasal 1,Pasal 2 ayat (1), Pasal 3,

Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, dan

Pasal-Pasal yang terkait dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam

sekripsi ini. Sama halnya dengan UUD 1945 Konstitusi RIS dan UUD’S 1950

juga memuat pasal-pasal yang terkait dengan sistem pemerintahan yang

dianutnya. Dalam konstitusi RIS temuat beberapa pasal yang memberi

gambaran tentang ciri sistem pemerintahannya yaitu: Pasal 68 ayat (1) dan

(2), Pasal 69 ayat (1) dan (2), pasal 72 ayat (1), pasal 118 ayat (1), pasal 127

a, dan pasal 128 ayat (10 dan (2).50

UUD’S 1950 sendiri memuat beberapa pasal yang menggambarkan ciri dan

sistem pemerintahan yang dianutnya yaitu: pasal 1 ayat (2), pasal 45 ayat (1),

pasal 51 ayat (2), pasal 83 ayat (2), pasal 84, pasal 89, dan pasal 95 ayat (2).51

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dalam hal ini adalah teori-

teori dan pendapat karya para ahli yang sifatnya menunjang bahan hukum

primer. Misalnya : Sistem Pemerintahan Presidensil dan Parlementer oleh

50 Saldi Isra,2010, Pergeseran Fungsi Legislasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.115.
51 Ibid.
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Arend Lijphart yang akan dilihat dengan ciri-ciri sistem pemerintahan

Indonesia berdasarkan UUD 1945, dan Teori Konstitusi Politik Moderen oleh

C.F Strong.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain berupa Kamus

dan non hukum.

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data pada penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan

dikarenakan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan dan

menganalisis UUD 1945 terkait dengan Sistem pemerintahannya yang tersebar

dalam batang tubuh UUD 1945 dan juga buku-buku yang berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas.

3.3.2 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah

masih terdapat kekurangan-kekurangan, serta apakah data tersebut sesuai

dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Mengklasifikasikan data secara cermat dengan cara mengelompokkan

menurut bagiannya masing-masing, kemudian dipilih mana yang sesuai

dengan pokok pembahasan.
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3. Penyusunan data, yaitu menyusun data berdasarkan kerangka pokok

bahasan yang telah ditentukan guna memudahkan analisis data.

3.3.3 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara indukti kualitatif dan komprehensif, dalam

artian kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

yang teratur dan tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan

interprestasi data dan pemahaman analitis. Komprehensif yaitu analisis data

secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Dan

lengkap yaitu tidak ada bagian permasalahan yang terlupakan. Terhadap data yang

dianalisis tersebut kemudian dilakukan interpretasi sehingga diperoleh gambaran

yang jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat diambil suatu

kesimpulan dan diajukan saran.


