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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. (Soerjono 

Soekanto, 1986)
 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. 

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan 

menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum 

dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. 

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, 

baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang 

didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara 

dengan pihak-pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti sesui 

dengan tempat dan subyek yang telah ditetapkan. 

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan dan literature terkait. Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer (primary law material), yaitu merupakan bahan 

hukum bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. 

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer yang berupa literature, buku-buku ilmu 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang  

Status Hak Milik dalam Perjanjian Pembiayaan. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, majalah, 

internet, dan informasi lainnya untuk mendukung penelitian. 

 

C. Narasumber 

Narasumber adalah sesuatu yang menjadi bahan atau sumber data sebuah 

permasalahan yang ingin dicari datanya. Dalam penelitian ini yang menjadi 

narasumber adalah sebagai berikut: 

1. Kepala WOM Finance Cabang Metro                                 : 1 orang 

2. Penjabat Kenotarisan : 1 orang  

Jumlah                                                                                      : 2 orang 
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D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah: 

a. Studi Lapangan 

Studi Lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka 

penelitian ini dilakukan dengan melakukan obserfasi dan wawancara yang 

dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam 

hal ini penulisan melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta 

mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar, dan 

informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

2. Metode Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap: 

a. Editing Data 

Editing data yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta 

melengkapi data yang kurang lengkap. 

b. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok 

bahasa yang telah ditentukan. 

c. Sistematika Data 

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam 

menganalisis data. 
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E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya 

menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat 

(deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis 

empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan 

analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. 

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara 

berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian 

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

 

 

 

 

  


