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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek 

penelitian16 sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok 

permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-

jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan 

yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan 

yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum 

terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan 

kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada 

prakteknya di lapangan.17 

 

 

 

 

 

                                                             
16 M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta;Raja Grafindo Persada,2007),hlm. 
56 
17 Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15 
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B. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, 

yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan 

hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.18 

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha 

menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan 

mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 12 Tahun 2011 tentang Izin 

Usaha Perikanan.    

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. 

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, 

dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun 

sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan 

                                                             
18 Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: PT Ghalia 

Indonesia, 1990),hlm. 97-98 
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efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara 

data primer dan data sekunder.19 

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan 

menganalisis bahan hukum. Data skunder dalam penelitian ini meliputi 

serta dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:  

1. Bahan Hukum Primer 

Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan 

masalah-masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori untuk 

menyusun penulisan hukum. Peraturan yang digunakan yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 tahun 2011 

tentang Izin Usaha Perikanan 

e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 101 Tahun 2013 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perikanan 

                                                             
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif  dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.205 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan 

karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan 

dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang 

terdiri atas: 

a. Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah; 

b. Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana; 

c. Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan-bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan 

primer dan bahan sekunder, terdiri dari : 

a. Kamus Hukum 

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

c. Pedoman EYD 

d. Ensiklopeedia  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk 

mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait 
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dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.20 Guna melengkapi data 

sekunder, dilakukan dengan wawancara. Interview atau wawancara, yaitu 

mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali 

informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan 

dengan permasalahan.  

E. Metode Analisis Data 

   Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, 

analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 

observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait 

maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan 

selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah 

yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative 

menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan 

kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang ada.21 

 

 

 

 

                                                             
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 
252 
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) 

hlm. 112 




