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BAB I 

PENGERTIAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENELITIAN SERTA 

HUBUNGAN ANTARA ILMU PENGETAHUAN DAN PENELITIAN 

 

 

A. PENGERTIAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENELITIAN 

oh. Nazir menyamakan pengertian ilmu dengan 

pengetahuan menurut beliau Ilmu atau “sains” adalah 

pengetahuan1) tentang fakta-fakta, baik natura atau 

social, yang berlaku umum dan sistematik. Karena ilmu berlaku umum, 

maka darinya dapat disimpulkan pernyataan-pernyataan yang 

didasarkan pada beberapa kaidah umum pula. Ilmu tidak lain dari suatu 

pengetahuan yang sudah terorganisasi serta tersusun secara sistematik 

menurut kaidah umum. 

Sedangkan menurut Zainuddin Ali pengertian antara ilmu dan 

pengetahuan adalah berbeda. Menurut beliau kata ilmu   berasal   dari 

bahasa Arab ilm atau dalam bahasa Inggris scence. Ilmu adalah suatu 

bentuk aktivitas manusia, yang melakukannya memperoleh suatu 

pengetahuan dan pemahaman yang senantiasa lebih lengkap dan lebih 

cermat tentang alam di masa lampau, sekarang dan akan datang, serta 

sesuatu kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya atau 

mengubah lingkungannya serta mengubah sifat-sifatnya sendiri, atau 

dengan kata lain ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan.2) 

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap 

sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek 

yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu 

objek tertentu. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik 

pemahaman dilakukan oleh seseorang atau lebih melalui persepsi, baik 

lewat indra maupun lewat akal. Selain itu dapat pula objek yang 

dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan cara 

                                                             
1  Soetriono & SRDm Rita Hanafie, 2007, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, 

Andi,Yogyakarta, hlm 140. 
2  Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2 

M 
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memahami dengan komprehensif atau dapat berwujud substensi yang 

dipahami lewat persepsi. Apabila objeknya berupa nilai, maka 

pemahamannya lewat persepsi pula. 3 

Menurut Moh. Nasir, ada dua defenisi ilmu 4 

1. Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematik. 

Pengetahuan mana dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut 

kaidah- kaidah yang umum. 

2. Ilmu ialah pengetahuan yang sudah di coba dan diatur menurut 

urutan arti serta meyeluruh dan sistimatik. 

Ilmu lahir karena manusia diberkati Tuhan suatu sifat ingin tahu. 

Keingintahuan seseorang terhadap permasalahan disekelilingnya dapat 

menjurus kepada keingintahuan ilmiah, Misalnya, dari pernyataan 

apakah bulan mengelilingi bumi, atau apakah matahari mengelilingi 

bumi, timbul keinginan untuk mengadakan pengamatan secara 

sistematis, yang akhirnya melahirkan kesimpulan bahwa bumi itu bulat, 

bahwa bulan mengelilingi matahari dan bumi juga mengelilingi matahari. 

Menurut Aristoteles ilmu diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan 

objeknya. Berdasarkan tujuan ilmu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok 

besar, yaitu (1) Ilmu-ilmu teoretis yang penyelidikannya bertujuan 

memperoleh pengetahuan tenyang kenyataan. (2) ilmu-ilmu praktis atau 

produktif yang penyelidikannya bertujuan menjelaskan perbuatan yang 

bersadarkan pada pengetahuan. Dari dua golongan itu manusia akan 

menguasai aneka ragam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan 

merupakan sesuatu yang dinamis, tersusun sebagai teori-teori yang 

saling mengkritik, mendukung dan bertumpu untuk mendekati 

kebenaran. 5 

Secara garis besar, ada tiga pandangan tentang ilmu, yakni 

pandangan statis dan pandangan dinamis 6 Pandangan statis, yang 

tampak mempengaruhi kebanyakan orang awam dan mahsiswa, adalah 

                                                             
3  Ibid. 
4  Moh . Nazir,Ph.D , 1988, Metode Penelitian,Ghalia Indonesia, Jakarta , hlm 9-10. 
5  Suwardi Endraswara, 2017, Filsafat Ilmu Konsep, Sejarah dan Pengembangan Metode 

Ilmiah,CAPS (Center for Academic Publishing Service), hlm 7 
6  Ibid, hlm 11-12 



  P e n g e r t i a n  I l m u  P e n g e t a h u a n  d a n . . . . . . . .  | 3 

 

 

bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu kegiatan yang memberikan 

sumbangan berupa informasi sistematis kepada dunia. Tugas ilmuwan 

adalah mengungkapkan fakta baru dan mengimbuhkanya pada 

informasi yang telah ada sebelumnya. Ilmu bahkan dipandang sebagai 

sehimpunan fakta. Dalam pandangan ini, ilmu pengetahuan juga 

merupakan suatu cara untuk menjelaskan fonomena–fonomena yang 

teramati. Dengan demikian, tekanannya adalah pada taraf dan keadaan 

ilmu pengetahuan yang sekarang, peningkatannya, pada perangkat 

hukum, teori, hipotesisis, dan kaidah–kaidah yang sekarang berlaku. Di 

pihak lain, pandangan dinamis melihat ilmu sebagai suatu kegiatan, yakni 

hal-hal yang dilakukan oleh para ilmuwan. Gagasan penemuan baru ini 

disebut dengan pandangan heuristic. Kata “heuristic” yang bearti 

menyikapkan atau mengukapkan“, atau penemuan atau penyingkapan. 

Istilah ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Inggris science, yang 

berasal dari bahasa latin scientia dari bentuk kata kerja scire yang berarti 

yang mempelajari, mengetahui. Pertumbuhan selanjutnya pengertian 

ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap 

pengetahuan sistematik, Dalam bahasa Jerman wissenschaft. 

The Liang Gie memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian 

aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk 

memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini 

dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang 

menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. 
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Dalam bagan tersebut memperlihatkan bahwa ilmu harus 

diusahakan dengan aktivitas manusia, aktivitas itu harus dilaksanakan 

dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu 

mendatangkan pengetahuan yang sistematis. 

Ilmu sebagai aktivitas ilmiah dapat berwujud penelaahan (study), 

penyelidikan (inquiry), usaha menemukan (attempt to find) atau 

pencarian (search). Oleh karena itu, pencarian biasanya dilakukan 

berulang kali, maka dalam dunia ilmu kini dipergunakan istilah research 

(penelitian) untuk aktivitas ilmiah yang paling berbobot guna 

menemukan pengetahuan baru. 

Metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup berbagai 

tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk 

memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan pengetahuan 

yang ada. Metode yang berkaitan dengan pola prosedural meliputi 

pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, deduksi, induksi, analisis, 

dan lain-lain. Berkaitan dengan tata langkah meliputi penentuan 

masalah, perumusan hipotesis (bila perlu), pengumpulan data, 

penurunan kesimpulan, dan pengujian hasil. 

Dari aktivitas ilmiah dengan metode ilmiah yang dilakukan oleh 

para ilmuwan dapat dihimpun sekumpulan pengetahuan yang baru 

disempurnakan pengetahuan yang telah ada, sehingga dikalangan 

ilmuwan pada umumnya terdapat kesepakatan bahwa ilmu adalah 

sesuatu kumpulan pengetahuan yang sistematis. 
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Menurut Bahm, 7 definisi ilmu pengetahuan melibatkan paling 

tidak enam macam komponen, yaitu masalah (problem), sikap (attitude), 

metode (method), aktivitas  (activity), kesimpulan (conclution), dan 

pengaruh (effects). 

1. Masalah (Problem). 

 Ada tiga kerakteristik yang harus dipenuhi untuk menunjukkan 

bahwa suatu masalah bersifat scientific, adanya dikomunikasikan, 

memenuhi karakteristik tertentu dan masalah harus dapat diuji. 

2. Sikap (Attitude). 

 Karekteristik yang harus dipenuhi antara lain: adanya rasa ingin tahu 

tentang bagaimana sesuatu itu ada, bagaimana sifatnya, fungsinya dan 

bagaimana sesuatu dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Harus 

mempunyai usaha dan hasrat untuk mencoba memecahkan masalah, 

melalui hipotesis-hipotesis yang diusulkan. Hasrat dan usaha untuk 

bersikap dan bertindak objektif merupakan hal yang penting bagi 

seorang scintist. Seorang scientist dituntut untuk bertindak sabar 

dalam mengadakan observasi, dan bersikap bijaksana dalam 

menentukan kebijakan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan 

karena apa yang diketemukan masih serba tentatif. 

3. Metode (Method). 

 Sifat scientific method berkenaan dangan hipotesis yang kemudian 

diuji. Esensi science terletak pada metodenya. Science sebagai teori, 

merupakan sesuatu yang selalu berubah. Berkenaan dengan sifat 

metode scientific, para scientist tidak selalu memiliki ide yang (pasti) 

yang dapat ditunjukkan sebagai sesuatu yang absolut atau mutlak. 

4. Aktivitas ( Activity) 

 Science adalah sesuatu lahan yang dikerjakan oleh para scientist, 

melalui apa yang disebut scientific research, terdiri atas dua aspek 

yaitu individual dan sosial. Dari aspek individual, science adalah 

aktivitas, yang dilakukan oleh seseorang. Adapun dari aspek sosial 

science has become a vast institutional undertaking. Science 

                                                             
7  Dalam Surajiyo, Filsafat Ilmu & Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar, Bumi 

Aksara, Jakarta. hlm 57-58. 
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menyuarakan kelompok orang- orang “elite” dan science merupakan a 

never ending journey, atau a never ending effort. 

5. Kesimpulan (Conclusions). 

 Science lebih sering dipahami sebagai a body of knowledge. Body dari 

ide- ide ini merupakan science itu sendiri. Kesimpulan yang 

berupakan pemahaman yang dicapai sebagai hasil pemecahan 

masalah adalah tujuan dari science, yang diakhiri dengan pembenaran 

dari sikap, metode, dan aktivitas. 

6. Beberapa Pengaruh (Effecfs). 

 Sebagian dari apa yang dihasilkan melalui science pada gilirannya 

memberi berbagai pengaruh. Pertimbangannya dibatasi oleh dua 

penekanan, pertama, pengaruh ilmu terhadap ekologi, melalui apa 

yang disebut dengan applied science, dan kedua, pengaruh ilmu dalam 

masyarakat serta membudayakan menjadi berbagai macam nilai 

B. CIRI-CIRI ILMU PENGETAHUAN 

Ciri pengetahuan ilmiah adalah persoalan dalam ilmu itu penting 

untuk segera dipecahkan dengan maksud untuk memperoleh jawaban. 

Ilmu muncul dari adanya problem dan harus dari suatu   problem,   

tetapi problem itu telah diketahuinya sebagai suatu persoalan yang tidak 

terselesaikan dalam pengetahuan sehari-hari. 

Setiap ilmu dapat memecahkan masalah sehingga mencapai suatu 

kejelasan serta kebenaran walaupun bukan kebenaran akhir yang abadi 

dan mutlak. Setiap jawaban dalam masalah ilmu yang telah berupa 

kebenaran harus dapat diuji oleh orang lain. Pengujiannya baik dengan 

pembenaran atau penyangkalan. Juga setiap masalah dalam ilmu harulah 

dapat dijawab dengan cara penelaahan atau penelitian keilmuan yang 

seksama, sehingga dapat dijelaskan dan didefinisikan. 

Dengan menilik persoalan keilmuan pada dasarnya masalah yang 

terkandung dalam ilmu adalah selalu harus meupakan sesuatu 

problema yang telah diketahuinya atau yang ingin diketahui, kemudian 

ada suatu penelaahan dan penelitian agar dapat diperoleh kejelasan 

tentunya dengan mempergunakan metode yang relevan untuk mencapai 
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kebenaran yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. 8 

Ilmu Pengetahuan atau pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri-ciri pokok: 

1. Empiris, pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan 

percobaan; 

2. Sistematis, berbagai keterangan dan data yang tersesusun sebagai 

kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan 

dan teratur; 

3. Objektif, ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka 

perseorangan dan kesukaan pribadi; 

4. Analisis, pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok 

soalnya kedalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai 

sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu; 

5. Verifikasi, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapa pun juga. 

Menurut Dooed Joesoef, 9 pengertian ilmu mengacu pada tiga 

hal, yaitu produk, proses, dan masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai 

produk, yaitu pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya 

oleh masyarakat ilmuwan. Pengetahuan ilmiah dalam hal ini terbatas 

pada kenyataan- kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk 

disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji, dan dibantah oleh seseorang. 

Ilmu pengetahuan sebagai proses artinya, kegiatan 

kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia 

alami sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. 

Metode ilmiah yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisis-

rasional, objektif, sejuah mungkin ‘impersonal’ dari masalah-masalah 

yang didasarkan pada percobaan dan data yang dapat diamati. 

Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat artinya dunia pergaulan 

yang tindak tanduknya, perilaku dan sikap serta tutur katanya diatur 

oleh empat ketentuan yaitu universalisme, komunalisme, tanpa pamrih, 

dan skeptisme yang teratur. 

Van Melson, 10 mengemukakan ada delapan ciri yang menandai 

ilmu, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
8  Ibid, hlm 58 
9  Ibid, hlm 59 
10  Ibid 
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1. Ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu 

keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem 

dalam penelitian (metode) maupun harus (susunan logis); 

2. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan 

tanggung jawab ilmuwan; 

3. Universalitas ilmu pengetahuan; 

4. Objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak 

didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif; 

5. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti 

ilmiah yang bersangkutan, karena itu ilmu pengetahuan harus dapat 

dikomunikasikan; 

6. Progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah 

sungguh- sungguh bila mengandung pertanyaan baru dan 

menimbulkan proglem baru lagi; 

7. Kritis, tidak ada teori yang definitif, setiap teori terbuka bagi suatu 

peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru; 

8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan 

kebertautan antara teori dengan praktis. 

Mohammad Hatta, mendefinisikan ilmu adalah pengetahuan yang 

teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah 

yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari 

luar, maupun menurut bangunannya dari dalam. Karl Pearson, 

mengatakan ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan 

konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. 11 

Demi objektivitas ilmu, Ilmuwan harus bekerja secara ilmiah. Sifat 

ilmiah dalam ilmu dapat diujudkan, apabila dipenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1. Ilmu harus mempunyai ojek, ini berarti   bahwa   kebenaran   yang 

hendak diungkapkan dan dicapai adalah persesuaian antara 

pengetahuan dan objeknya; 

2. Ilmu harus mempunyai metode, ini berarti bahwa untuk mencapai 

kebenaran yang objektif ilmu tidak dapat bekerja tampa metode yang 

                                                             
11  Amsal Bakhtiar, 2004, Filsafat Ilmu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15  
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rapi. 

3. Ilmu harus sistematis, ini berarti bahwa dalam memberikan 

pengalaman, objeknya dipadukan secara harmonis sebagai suatu 

kesatuan yang teratur. 

4. Ilmu bersifat universal, ini berarti bahwa kebenaran yang 

diungkapkan oleh ilmu tidak mengenai sesuatu yang bersifat khusus, 

melainkan kebenaran itu berlaku umum. 12 

Di samping itu yang perlu disadari, bahwa ilmu bukanlah hal yang 

statis, melainkan bergerak dinamis sesuai dengan pengembangan yang 

diusahakan oleh manusia dalam mengungkap tabir alam semesta ini. 

Usaha pengembangan tersebut mempunyai arti juga bahwa kebenaran 

yang telah diungkap oleh ilmu tertentu adalah kebenaran yang masih 

terbuka untuk diuji. 

Kemudian timbul pernyataan bagaimana caranya untuk 

memperoleh ilmu atau pengetahuan itu? Charles Piece berkata 13 ada 

empat jalan untuk memperoleh pengetahuan: 

1. Dengan cara kegigihan/keuletan. Dengan cara ini kita dapat 

memegang teguh kebenaran, yakni kebenaran yang kita kenal sebagai 

hal yang benar karena kita memegangnya teguh-teguh, karena kita 

senantiasa mengetahuninya sebagai sesuatu yang benar; 

2. Otoritas/kewenangan. Yakni cara yang ditempuh dalam hal 

keyakinan yang telah mapan. Jika alkitab menyatakan demikian, ya 

demikanlah . Jika seorang pakar fisika yang terkemuka berkata bahwa 

Tuhan ada, maka betulah halnya. Jika suatu gagasan didukung oleh 

tradisi dan sanksi masyarakat, maka memang itulah yang benar. 

Seperti yang dikatakan oleh Peirce, cara ini lebih unggul 

dibandingkan dengan kegigihan, sebab umat manusia dapat 

menggunakannya sebagai pangkal tolak kemajuan meskipun 

kemajuan itu lamban; 

3. A Priori ( Cohen dan Negel menyebutnya metode intuisi ) 

 Gagasannya ialah, melalui pergaulan dan komunikasi bebas orang 

                                                             
12  Hartono Kasmadi dkk, 1990, Filsafat Ilmu, IKIP Semarang Press, Semarang,   hlm  8-9. 
13  Fred N,Kerlinger, 1996, Asas-Asas Penelitian Behavioral, Gadjah Mada University, hlm 10 
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dapat mencapai kebenaran, karena ia memliki kecendrungan alami ke 

arah kebenaran . Kesulitan yang kita hadapi sehubungan dengan sikap 

pandang ini berpangkal pada ungkapan “ sesuai dengan nalar” . Nalar 

siapa ? Misalnya dua orang yang jujur dan beritikat baik, melalui 

proses-proses rasional mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang 

berbeda seperti yang memang sering terjadi, Nah, siapakah diantara 

keduanya yang benar? apakah ini soal selera, seperti yang dikatakan 

Peirce ? jika ada sesuatu yang nyata-nyata terbukti dengan 

sendirinya bagi banyak orang misalnya: bahwa mempelajari hal-hal 

(subjects) yang masih sulit beararti melatih pikiran dan membina 

watak moral, bahwa pendidikan Amerika lebih rendah dari pada 

pendidikan Rusia dan Eropa apakah lalu berarti bahwa memang 

demikianlah halnya? menurut metode a priori, jawabannya adalah 

“ya “; 

4. Metode Ilmu Pengetahuan. Piece berkata: Untuk menjawab 

kebimbang- kebimbingan kita, harus ditentukan suatu metode yang 

memungkinkan bebasnya keyakinan kita dari ketergantungannya 

pada sesuatu yang manusiawi, dan menjadikannya bergantung pada 

permanensi eksternal tertentu yang tidak terpengaruh oleh pikiran kita. 

Hakekat dan sifat metode itu haruslah demikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir yang diambil setiap orang adalah sama. Yang demikian 

ini ialah metode ilmu penegtahuan. 

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian pada 

dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian”, dan bukanya sekedar 

mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di 

tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu 

research, yang berasal dari kata re (kembali) dan To search (mencari), 

dengan demikian penelitian berarti “mencari kembali”. 

Menurut kamus Webster’s New Internasional 14 penelitian adalah 

penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip– 

prinsip; suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menepakan sesuatu. 

Menurut ilmuwan Hillway penelitian tidak lain dari suatu metode studi 

                                                             
14  Ibid , hlm. 13-14. 
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yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan 

sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang 

tepat terhadap masalah tersebut. Whitney menyatakan bahwa disamping 

untuk memperoleh kebenaran, kerja menyelidiki harus pula dilakukan 

secara sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Dengan demikian 

penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran 

sehingga penelitian juga merupakan metode berfikir secara kritis. 

Whitney mengutip beberapa defenisi tentang penelitian sebagai 

berikut:15 

1. Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inquiry) secara sistematis 

dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap maslah- 

masalah yang dapat dipecahkan. 

2. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif 

yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan 

menghasilkan dalil atau hukum. 

3. Penelitian   adalah   transformasi   yang   terkendalikan   atau   terarah   

dari situasi yang dikenal dalam kenyataan–kenyataan yang ada padanya 

dan hubungannya, seperti mengubah unsur dari situasi orisinal menjadi 

satu keseluruhan yang bersatu padu. 

4. Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan 

kenenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran yang kritis. 

5. Penelitian   meliputi   pemberian   defenisi   dan   definisi    terhadap 

masalah, mempormulasikan hipotesa atau jawaban sementara, 

membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan 

pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan 

apakah ia cocok dengan hipotesa. 

Apabila suatu penelitian itu merupakan usaha pencarian, lantas 

apakah yang dicari itu ? Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain 

adalah “Pengetahuan“ atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, 

dimana pengetahuan yang benar itu nantinya dapat dipakai untuk 

menjawab pernyataan atau ketidaktahuan tertentu. Oleh karena itu, 

penelitian tentu tidaklah akan dapat dilaksanakan kalau tidak digerakan 

                                                             
15  Moh, Nazir, loc cit. 
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atau diawali dengan sebuah “ketidaktahuan“ Dengan ketidak tahuan 

menyebabkan orang menjadi bertanya, dan layaknya, setiap pertanyaan 

akan selalu mengharapkan jawaban. Untuk dapat menjawab suatu 

pertanyaan, seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang hal yang 

ditanyakan itu. Apabila jawaban dan pengetahuan itu belum didapat, 

maka sesorang yang ingin menjawab harus mencari jawaban (alias 

pengetahuan) itu terlebih dahulu. Terdapat berbagai upaya yang dapat 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Pertama-

tama yang dapat dilakukan adalah bertanya kepada orang lain yang 

dianggapnya lebih tahu tentang sesuatu (memiliki otoritas). Apabila 

dengan cara yang demikian tidak diperolah jawabannya atau 

pemecahannya, maka dapat dicari melalui akal sehat, intuisi, prasangka 

atau coba-coba saja. Cara–cara ini sudah barang tentu tidak melalui 

penalaran, sehingga jawaban atau pengetahuan yang diperoleh 

jawabannya atau pemecahannya, bukanlah pengetahuan ilmiah, dan 

karena itu, cara-cara ini disebut dengan cara atau metode non-ilmiah. 

Berbeda dengan itu, suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh 

manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai 

taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala 

akan ditelaah dan di cari hubungan sebab akibatnya, atau kecendrungan– 

kecendrungan yang timbul. Oleh karena itu, menurut   H.L.Manheim.16 

suatu penelitian pada dasarnya merupakan,….the craful, deligent, and 

exhaustive investigation of a scientific subject matter, having, as its aim the 

advancement of mankid’s knowledge. 

Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha 

untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, serta metodologis, 

sistematis dan konsisten 17 Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu 

sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian 

merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan 

untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalami segala segi kehidupan. 

                                                             
16  Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 

27-29. 
17  Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRES, Jakarta, hlm 3. 
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Berapa besarnya manfaat dan kegunaan penelitian, kiranya sulit untuk 

disangkal, oleh karena dengan penelitian itulah manusai mencari 

kebenaran daripada pergaulan hidup ini, yang ditentukan oleh pribadi 

manusia, lingkungan sosial dan lingkungan alam. 

Lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Penelitian Ilmiah? 

Penelitian Ilmiah adalah 18 penyelidikan yang sistematis, terkontrol, 

empiris, dan kritis, tentang fenomena-fenomena alam, dengan dipandu 

oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat 

antara fenomen- fenomen itu. 

Dari uraian diatas ada dua butir yang perlu ditekankan. 

1. Kalau kita berkata bahwa penelitian ilmiah bersifat sistimatis dan 

terkontrol, hal ini berarti penyelidikan ilmiah tertata dengan cara 

tertentu sehingga penyelidikan dapat memiliki keyakinan kritis 

mengenai hasil penelitian. 

2. Penyelidikan ilmiah bersifat empiris. Jika ilmuan berpendapat bahwa 

sesuatu adalah “begini” dia harus menggunakan cara tertentu untuk 

menguji keyakinannya itu dengan sesuatu diluar diri siilmuan. Dengan 

kata lain, peneliti dapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa 

dengan menghadapkanya pada realitas objektif. 

Dari uraian diatas kiranya telah jelas, bahwa tujuan penelitian 

merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, 

membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang amerupakan 

pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diperiksa dan 

ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian– 

penelitian yang dilakukan oleh sipeneliti. Hal itu teruma disebabkan oleh 

karena penggunaan ilmu pengetetahuan bertujuan agar manusia lebih 

mengetahui dan lebih mendalami. 

C. HUBUNGAN ANTARA ILMU PENGETAHUAN DENGAN PENELITIAN 

Hubungan antara ilmu pengetahuan dan penelitian adalah erat 

sekali. Keeratan ini, dapat diumpamakan zat dengan sifat, bagaikan gula 

                                                             
18  Fred N.Kerlinger, op cit, hlm 17-18. 



14 | P e n g e r t i a n  I l m u  P e n g e t a h u a n  d a n . . . . . . . .  

 

 

dengan manisnya. Menurut Almack 19 hubungan antara ilmu dan 

pengetahua adalah seperti hasil dan proses. Penelitian adalah proses, 

sedangkan hasilnya adalah ilmu. 

Menurut Almack 

Dari ketidaktahuan seseorang terhadap sesuatu, ia akan bertanya 

dan bertanya, baik kepada seseorang maupun mengamati atau meneliti 

gejala-gejala alam dan sosial yang disebut proses ilmu. Hasil dari 

penelitian itu disebut ilmu. 

Tetapi Whitney berpendapat bahwa ilmu dan penelitian adalah 

sama- sama proses, sehingga ilmu dan penelitian adalah proses yang 

sama hasil dari proses tersebut adalah kebenaran, Whitney     

menyatakan: “…….. terdapat suatu kesamaan yang tinggi derajatnya  

antara konsep ilmu dan penelitian, Keduanya adalah sama-sama 

proses”. 

Menurut Whitney 

Seseorang yang melakukan penelitian berdasarkan prosedur akan 

mendapatkan suatu ilmu. Dari ilmu yang didapat, kemudian   

difungsikan    berdasarkan    prosedur    sehingga akan menemukan 

kebenaran. Kebenaran tersebut, merupakan hasil dari proses penelitian 

dan ilmu. 

Ilmu merupakan proses untuk mencapai proses kebenaran sebagai suatu 

tujuan yang dapat dicapai, namun pada umumnya kajian yang dilakukan 

oleh seseorang dan /atau beberapa orang tidak sampai kepada sesuatu 

kebenaran yang hakiki. Walaupun orang yang melakukan penelitian 

tersebut, mungkin bersikap subjektif terhadap apa yang pernah 

dialaminya. Setiap langkah seseorang atau beberapa orang dalam 

menemukan pengetahuan yang benar selalu diikuti oleh kekeliruan. Oleh 

karena itu, kebenaran hasil temuan melalui penelitian bersifat nasbi. 

Dalam hal ini apa yang dianggap benar hari ini mungkin besok sudah 

berubah menjadi kekeliruan atau kesalahan. Namun demikian dalam 

                                                             
19  Ibid 
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situasi seperti ini yang menonjol adalah sikap moral dan intelektual 

ilmuwan terhadap kebenaran, sehingga kegiatan ilmuwan pada jiwanya 

merupakan komitmen moral dan intelektual untuk mencoba mendekati 

kebenaran dengan cara yang sejujur- jujurnya. 

Untuk menemukan suatu kebenaran, seseorang peneliti dapat 

menempuh berbagai cara, di antaranya sebagai berikut: 20 

1. Penemuan secara kebetulan. 

 Penemuan secara kebetulan adalah penemuan yang tidak pernah 

diperhitungkan lebih dahulu. Keadaannya tidak pasti dan tidak selalu 

memberi gambaran kebenaran. 

2. Trial and Error. 

 Trial and Error adalah suatu langkah kegiatan yang dilakukan untuk 

mencoba dan mencoba lagi. Pada saat melakukan trial tidak ada 

kesadaran yang pasti mengenai pemecahan yang akan dilakukan. Jadi, 

terdapat sikap untung- untungan. Oleh karena itu, bila percobaan 

pertama gagal, akan dilakukan percobaan kedua dan seterusnya   

sampai berhasil sesudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Cara ini 

dianggap tertalu panjang dan selalu meraba- rama karena tidak ada 

pengertian yang jelas. 

3. Otoritas atau Kewibawaan. 

 Otoritas atau kewibawaan merupakan suatu pendapat dari 

lembaga/badan atau orang-orang terkemukan yang dianggap mutlak, 

bahkan pendapat itu sudah menjadi milik umum, misalnya keyakinan 

terhadap seseorang yang selalu benar, bahkan tidak pernah salah. 

4. Pemecahan Secara Spekulatif. 

 Pemecahan secara spekulatif, yaitu melakukan pemecahan masalah 

dengan memilih berbagai kemungkinan meskipun yang bersangkutan 

belum yakin bahwa cara yang dipilihnya paling tepat. Hal ini, hanya 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak begitu masuk 

akal bila suatu pilihan itu dianggap baik atau benar. 

5. Pemecahan Masalah Berdasarkan Pengalaman. 

 Pemecahan masalah berdasarkan pengalaman, yaitu manusia 

                                                             
20  Zainuddin Ali, op cit, hlm 6-7. 
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mempunyai kemampuan berpikir melalui apa yang pernah 

dilakukan, sehingga hal ini yang   dipakai   untuk   menemukan   

kebenaran.   Sebagai    contoh dapat diungkapkan bahwa berpikir 

silogisme dapat mengatur jalan pikiran, yaitu berpangkal pada 

premis-premis untuk memperoleh kesimpulan (deduktif) atau 

berpangkal pada   fakta-fakta   yang diperoleh melalui pengalaman 

langsung untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan umum. Dari 

kesimpulan itu, hasil yang diharapkan bergantung kepada 

kemampuan berpikir dari jenis- jenis pengalaman. Dari sini bermula 

metode penelitian. Sebab, manusia mulai mencari jalan yang sebaik-

baiknya untuk mencapai tujuan, hingga sampai kepada suatu 

kebenaran. 

6. Metode Penelitian Ilmiah. 

 Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu 

manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada 

sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari 

penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, 

karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila 

dilandasi dengan bukti- bukti yang menyakinkan dan data 

dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol. 

 

D. PENGERTIAN DAN FUNGSI METODOLOGI DALAM PENELITIAN 

HUKUM. 

1. Pengertian Metodologi. 

Istilah “Metodologi “ berasal dari kata “metode” yang berarti “ jalan 

ke” Sebagaimana diketetaui kata “metode” berasal dari kata Yunani 

”methodos”, atau dari kata latin ”merhodus” yang berarti upaya untuk 

mencari pengetahuan atau ilmu memerisa secara nasional (atau 

meneliti) dan cara melakukan kegiatan penelitian. Namun demikian 

menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-

kemungkinan sebagai berikut: 21 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan 

                                                             
21  Seojono Soekanto, op cit, hlm 5-7. 
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penilaian; 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

Selanjutnya Maria S.W Sumarjono 22 metodologi (Methodology) 

adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang 

mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian metodologi 

dimaksudkan sebagai prinsip- prinsip dasar dan bukan sebagai 

“methods” atau cara-cara untuk melakukan penelitian. Konsep “metode 

penelitian“ yang diartikan dengan seluruh kegiatan penelitian yang 

dijalankan. Dengan demikian pada saat penelitian mulai memunculkan 

minat, ide dan gagasannya maka peneliti tersebut telah mulai 

menjalankan kegiatan penelitian, hal ini didasarkan pada tata cara 

Pengertian metode penelitian dan metodologi penelitian adalah berbeda. 

Metodologi penelitian diartikan dengan tata cara atau prosedur untuk 

menjalankan seluruh kegiatan penelitian, Sedangkan “metode penelitian” 

diartikan dengan tata cara menyelenggarakan penelitian. Ini berarti 

bahwa metode penelitian merupakan bagian dari metodologi penelitian. 

Metodogi (Methodolgy) diartikan sebagai studi yang logis dan sistematis 

tentang prinsip- prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan 

demikian, metodogi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar yang 

bukan sebagai “methods” atau cara-cara untuk melakukan penelitian. 

Metodologi dalam arti prinsip dasar intinya terdiri dari: masalah, tujuan, 

tinjauan pustaka, kerangka teori (jika ada), hipotesis (jika ada), dan cara 

penelitian. Sedangkan cara penelitian atau “methods” atau desain 

penelitian intinya terdiri dari 5 (lima) unsure yaitu: 1. bahan. 2 alat.  3. 

jalan penelitian 4. variabel penelitian. 5. analisis hasil. 

2. Fungsi Metodologi Penelitian. 

Fungsi metodologi penelitian dalam penelitian dan pegembangan 

ilmu pengetatahuan sebagai berikut: 23 

1. Menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan

                                                             
22  Maria S.W Sumardjono, 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,Tanpa Penerbit, 

Yogyakarta, hlm 6. 
23  Soer jono Soekanto, op cit. hlm 7 
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 atau  melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. 

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-

hal yang belum diketahui. 

3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk 

melakukan penelitian interdisipliner. 

4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta  meng-

integrasikan pengetahuan mengenai masyarakat. 

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa metodologi 

merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 

pegembangan ilmu pengetahuan. 

3. Jenis-Jenis/Macam-Macam Penelitian dan Penelitian Hukum 

Apabila membicarakan jenis-jenis/macam-macam penelitian, maka 

masalah tersebut senantiasa tergantung dari sudut mana seseorang 

melihatnya. Dilihat dari sudut sifatnya,jenis-jenis penelitian terdiri dari 

atas 24 

1. Penelitian    eksploratif     (menjelajah),     penelitian     ini     dilakukan 

apabila pengetahuan tentang suatu gegala yang akan diselidiki masih 

kurang sekali atau bahkan tidak ada. Kadang-kadang penelitian 

semacam ini disebut (feasibility study) yang bermaksud untuk 

memperoleh data awal. 

2. Penelitian deskriptif dimaksudkan   untuk   memberikan   data   yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, 

maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis–hipotesis agar dapat 

membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam 

kerangka menyusun teori-teori baru. 

3. Penelitian eksplanatoris/perikatif, dilakukan apabila   pengetahuan 

tentang suatu masalah sudah cukup, yang terutama dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu. 

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian 

hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan 

                                                             
24  Ibid, hlm 50. Lihat juga Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar 

Grafika, Jakarta, hlm 8-9. 
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penelitian hukum Empiris 25 

1.   Penelitian Hukum Normatif 

Penelitian hukum normatif/yuridis adalah penelitan hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, 26 

peneltian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum 

kepustakaan atau studi dokumen. 27 Nama lain dari penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum 

doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 28 

Sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan 

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat 

sekunder yang ada di perpustakaan. 

Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, dokumen-

dokumen resmi dari pemerintah, data arsip,   yurisprudensi Mahkamah 

Agung dan sebagainya. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder 

sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer, misalnya Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan lain-lain. 

b. Bahan hukum sekunder, misalnya karya-karya ilmiah, rancangan 

undang-undang, dan hasil dari suatu penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, misalnya bibliografi, kamus dan lain-lain. 

Penelitian Hukum Normatif mencakup: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum 

Penelitian terhadap asas-asas hukum dapat dilakukan terhadap 

hukum tertulis maupun hukum positif tidak tertulis, dengan cara 

mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah     

hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) di dalam perundang-

undangan tertentu. Kalau penelitian itu dilakukan terhadap hukum 

                                                             
25  Ibid, hlm,13 
26  Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14. 
27  Ibid, hlm 15. 
28  Bambang Waluyo, op cit, hlm 13. 
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tercatat, maka terlebih dahulu harus dapat dirumuskan kaidah 

hukumnya, barulah ditatik asas-asasnya. Asas-asas merupakan 

kecendrungan-kecendrungan yang memberikan nilai susila terhadap 

hukum; artinya memberikan suatu penelitian yang bersifat etis. 

Menurut Paul Scholten 29 secara logis, maka   pertama-tama   

asas- asas hukum tersebut harus ada pada pemgambilan keputusan 

secara konrit, akan tetapi dalam kenyataannya hal itu dapat ditelusuri 

pada hukum positif tertulis. Contoh: Dalam hukum perikatan asas untuk 

melindungi pihak ketiga yang beretikat baik, Dalam hukum acara; asas 

persamaan antara pihak-pihak yang perkara; demikian pula ada asas 

dimana tidak ada kepentingan maka tidak ada aksi. Dalam hukum 

pidana; yakni asas tanpa kesalahan tidak ada hukum atau tidak ada 

pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan. Yang mungkin menjadi 

pertanyaan, dari manakah asas-asas hukum tersebut berasal atau hal 

apakah yang mungkin mempengaruhinya. Paul Schulten menyatakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi adanya asas-asas hukum tersebut 

adalah hati nurani yang bersih dan persamaan hukum. 

b. Penelitian terhadap sistematik hukum. 

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan oleh 

sesorang peneliti, apabila peneliti ingin untuk meneliti sistematika 

peraturan perundang-undangan tertentu, yang ditelaah dalam penelitian 

sistematika hukum terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut. Pertama- tama harus dilakukan adalah menggumpulkan 

peraturan perundang- undangan dari bidang tertentu, yang menjadi 

pusat perhatian dari peneliti. Klasifikasi dapat dibuat atas dasar 

kronologis bagian–bagian yang diatur oleh peraturan tersebut, dan 

seterusnya. Kemudian diadakan suatu analisis, dengan mempergunakan 

pengertian–pengertian dasar dari sistematika hukum yang lazimnya 

mencakup: 

1. Subjek hukum 

2. Hak dan Kewajiban 

                                                             
29  Bambang Waluyo, op cit, hlm 13. 
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3. Peristiwa hukum 

4. Hubungan hukum 

5. Objek hukum 

Analisis hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya 

merupakan kaidah-kaidah (hukum). Setelah dilakukan analisa maka 

kostruksi dilakukan dengan cara memasukan pasal-pasal tertentu ke 

dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari 

sistem hukum tersebut. 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal, 

maka yang diteliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada 

serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah perundang-

undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak 

saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-

undangan. Mengenai penelitian ini dapat digunakan sebagai titik tolak 

tataurutan peraturan perundang- undangan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal 

maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang 

mengatur bidang yang sama. 

Dari uraian diatas jelas bahwa pada penelitian terhadap 

singkronisasi secara vertikal yang diteliti adalah perundang-undangan 

suatu bidang hukum tertentu dalam perspektif hirakisnya. Sedangkan 

pada penelitian terhadap taraf singkronisasi secara horizontal dapat 
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dilakukan secara lebih terperinci dengan mengadakan inventarisasi yang 

sejajar, akan lebih mudah untuk mengadakan idenfikasi terhadap taraf 

sinkronisasi yang rendah, sedang atau tinggi. Misalnya Undang-

Undang saja, kemudian Tap MPR saja dan seterusnya. 

d.  Perbandingan Hukum 

Bertitik tolak pada paradigma teori maupun kerangka 

konsepsional, contoh; C Van Vollenhoven meneliti terhadap hukum adat. 

Setiap daerah hukum adat tersebut dianalisa untuk kemudian 

diidentifikasi ciri-ciri khasnya baik mengenai persamaanya maupun 

perbedaannya, akhirnya beliau menemukan 19 lingkungan hukum adat 

e. Sejarah Hukum  

Merupakan suatu penelitian terhadap kronologis peristiwa-

peristiwa hukum pada masa lampu, yang menyebabkan terjadinya gejala 

hukum tertentu, akibat dan seterusnya pada masa kini. Pada sejarah 

hukum yang penting adalah gejala-gejala hukun yang unik dalam proses 

kronologis serta sebab musabab terjadinya gejala-gejala tersebut. 

Penelitian dilakukan terhadap hukum positif atau tertulis (ius 

constitutum) di dalam penyelesaian masalah hukum. Contoh : Soeparno –

Sejarah Hukum Adat. 

Berdasarkan objek penelitian hukum normatif menurut Soerjono 

Soekanto dapat berupa: 30 

a. Inventarisasi hukum perundang-undangan yang berlaku. 

b. Inventarisasi hukum dalam praktek administrasi. 

c. Inventarisasi hukum dalam yurisprudensi. 

d. Inventarisasi hukum adat yang berlaku. 

e. Inventarisasi ajaran hukum dari sarjana-sarjana hukum. 

f. Penelitian-penelitian asas-asas hukum positif. 

2. Penelitian Hukum Sosiologis / Empiris 

Penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang 

                                                             
30  Soerjono Soekanto, op cit, hlm 79. 
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digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula 

dengan penelitian lapangan. Kenapa disebut penelitian lapangan 

karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang   

didasarkan   atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini 

bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang 

didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan 

melalui penelitian lapangan. 31 Atau hukum sebagai pencerminan dari 

kehidupan masyarakat itu sendiri, abstraksi-abtraksi terhadap tingkah 

laku-tingkah laku yang benar-benar terjadi, mencari keterangan-

keterangan empiris (empirical-regularities). 32 Suatu studi yang meninjau 

hukum sebagai fakta sosial yang biasa tersimak dalam pengalaman 

sebagai pola prilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, 

kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai 

gejala sosial yang positif dan empiris. 33 Perolehan data   primer dari 

penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan, 

(observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner 

Penelitian hukum sosiologis ini terbagi atas: 

1. Penelitian terhadap efektifitas hukum. 

Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang 

membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian 

ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, 

penelitian ini mensyaratkan penelitinya disamping mengetahui ilmu 

hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam 

penelitian ilmu sosial (social science research). 34 Misalnya penelitian 

tentang “Efektifitas Undang-Undang Hak Cipta dalam mencegah 

terjadinya pelanggaran hak cipta”. Dalam hal ini permasalahan yang 

muncul adalah   apakah   Undang-Undang Hak Cipta sudah efektifitas 

dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta? 

                                                             
31  Ibid, hlm 12 
32  Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, jakarta, hlm 14. 
33  Soerjono Soekanto, op cit, hlm 99-100. 
34  Zainuddin, op cit, hlm 31 
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2. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis). 

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), 

dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan 

hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

Soerjono Soekanto, membagi penelitian hukum sosiologis atas: 35 

1. Penelitian tentang berlakunya hukum positif. 

2. Penelitian terhadap pengaruh berlakunya hukum positif kehidupan 

masyarakat. 

3. Penelitian terhadap pengaruh faktor-faktor non hukum Terhadap 

terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif. 

4. Penelitian terhadap pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap 

berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. 

Untuk lebih jelasnya perbedaan penelitian hukum normatif dan 

penelitian hukum sosiologis adalah sebagai berikut: 
 

No Hukum Normatif Hukum Sosiologis 

1 Melakukan pada langkah spekulatif-

teoritis / yang logis 

Memberikan arti penting pada 

langkah-langkah observasi atau 

pembuktian atau ke angka 

pengujian untuk memastikan suatu 

kebenaran. 

2 Kerangkanya Normatif / peraturan 

Per-Undang-Undangan, pembuktian 

dari Undang-Undang, 

Teori Sosiologis hukum, teori 

yang pembuktian verifikasi 

masyarakat 

3 Sumber data skunder Sumber data primer 

4 Analis kualitatif Analisis kualitatif dan kuantitatif 

Tujuan Penelitian Hukum 36 

Tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, 

maka didalam penelitian hukum pada umummnya juga bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, dapat merumuskan 

masalah 

                                                             
35  Soerjono Soekanto, loc cit. 
36  Soerjono Soekanto, loc cit. 
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2. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu 

gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesis. 

3. Untuk mengambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari: 

a. Suatu keadaan 

b. Perilaku pribadi 

c. perilaku kelompok,tanpa didahului hipotesis (akan tetapi harus 

ada masalah) 

4. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum. 

5. Memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum 

dengan gejala lain. (yang biasanya berlandasan hipotesis). 

6. Menguji hipotesis yang berisikan hubungan sebab-akibat (harus 

didasarkan pada hipotesis) 

Secara khusus, tujuan penelitian hukum, adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan asas-asas hukum dari: 

a. Hukum positif tertulis 

b. Rasa susila warga masyarakat. 

2. Sistematika dari perangkat kaidah-kaidah hukum, yang terhimpun di 

dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu 

kecuali dari sistimatiknya, juga diteliti taraf konsistensinya. 

3. Taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, dari 

peraturan peraturan hukum yang tertulis, hal ini dapat dilakukan 

terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun 

didalam kaitanya dengan bidang-bidang lain yang mungkin 

mempunyai hubungan timbal balik. 

4. Perbandingan hukum yang terutama difokuskan pada perbedaan-

perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam sistem (tata) hukum. 

5. Sejarah hukum yang menitik beratkan pada perkembangan hukum. 

6. Idenfikasi terhadap hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan 

(hukum adat). 

7. Efektifikasi terhadap hukum tidak tertulis maupun hukum kebiasaan 

yang tercatat ( beschreven maupun yang  gedocumenteerd). 
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4. Jenis-jenis data dari sudut sumber dan kekuatan mengikatnya. 

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan 

antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai 

prilakunya: data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan 

yang kedua diberi nama data sekunder. 

Sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga 

masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, 

sehingga yang dipergunakan adalah data primer atau data dasar. Di 

dalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder, yang dari 

sudut kekuatan mengikatnya di golongkan ke dalam: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan 

terdiri dari : 

1. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945. 

2. Peraturan dasar 

a. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

b. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Peraturan Perundang-undangan 

d. Undang-undang dan Peraturan yang setaraf 

e. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf 

f. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf 

g. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf 

h. Peraturan-peraturan Daerah 

i. Badan Hukum yang tidak dikodifikasikan seperti misalnya Hukum 

adat 

j. Yurisprudensi 

k. Traktat 

l. Bahan hukum dari zaman penjajah   yang   hingga kini masih 

berlaku, seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan   penjelasan   mengenai 

bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-undang, 
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hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain. 

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk  

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

contohnya adalah Kamus Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris, Kamus 

hukum dan lain-lain. 
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BAB II 

LANGKAH – LANGKAH ATAU TAHAP-TAHAP DALAM PENELITIAN 

 

 

elaksanaan penelitian hukum sebagai suatu proses tidak 

dapat begitu saja terselesaian tanpa melalui langkah dan 

penahapan tertentu secara berurutan. Proses demikian 

berlaku untuk penelitian oleh perorangan maupun kelompok, baik 

bersifat normatif atau penelitian hukum yang empiris (sosiologis). 

Kegiatan–kegiatan dalam pelaksanaan penelitian hukum sedapat 

mungkin dan bahkan harus dilakukan secara berurutan dan konsisten. 

Artinya seorang peneliti tidak langsung dapat membuat analisis, apabila 

belum tahap pengumpulan dan pengolahan data. Demikian pula 

pengolahan data baru dapat dijalankan apabila data sudah terkumpul, 

dan begitu seterusnya. Jadi seorang peneliti dalam melaksanakan 

penelitian wajib melalui tahapan tertentu secara berurutan. Dalam 

kepustakaan kita temui beberapa pendapat mengenai langkah-

langkah/penahapan yang harus dilalui bila melakukan penelitian. 

Mengenai langkah   dan   tahapan   pelaksanaan   penelitian   ini, Masri 

Singaribuan mengemukakan ada 7 (tujuh) langkah yang harus 

ditempuh:37  

1. Merumuskan masalah penelitian dan menemukan tujuan survey; 

2. Menemukan konsep dan hipotesis serta mengali kepustakaan; 

3. Mengambil sampel; 

4. Pembuatan kuesioner; 

5. Pekerjaan lapangan,termasuk memilih dan melatih pewawancaraan; 

6. Mengedit dan mengode; 

7. Menganalisis dan pelaporan. 

Ketujuh langkah di atas dapat diterapkan pada penelitian social pada 

umumnya, namun khusus dalam penelitian hukum Soerjono Soekanto 

mengemukakan ada 13 (tiga belas) langkah yang harus dilakukan. 

                                                             
37  Masri Singaribun dan Sofian Efendi, 1982, Metode Penelitian Survei, Ghalia Indonesia,   

Jakarta, LP3ES, hlm 9 

P 
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Ketiga belas langkah tersebut juga mengikuti langka-langkah yang biasa 

dianut oleh penelitian ilmu-ilmu sosial.   Adapun   langkah-langkah   

yang   harus dilakukan tersebut adalah: 38 

1. Perumusan judul penelitian; 

2. Perumusan pengantar permasalahan; 

3. Perumusan masalah; 

4. Penegasan maksud dan tujuan; 

5. Penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif; 

6. Penyusunan kerangka konsepsional dan definisi operasional; 

7. Perumusan hipotesis; 

8. Penulisan/penetapan metodologi; 

9. Penyajian hasil penelitian; 

10. Analisis data yang telah terhimpun; 

11. Penyusunan suatu ikhtisar hasil-hasil penelitian; 

12. Perumusan kesimpulan; 

13. Penyusunan saran-saran. 

Kemudian ada pendapat lain yang relevan dikemukakan, yaitu 

dari Rony Hanitijo Soemitro, yang kelihatan lebih simpel bila 

dibandingkan dengan pendapat Soejono Soekanto. Meskipun begitu 

keduanya sepakat bahwa dalam pelaksanaan penelitian hukum dianut 

langkah-langkah yang biasa dipakai dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. 

Langkah–langkah penelitian yang dimaksud meliputi: 39 

1. Perumusan masalah; 

2. Penelaahan kepustakaan; 

3. Identifikasi variabel-variabel; 

4. Penyusunan hipotesis; 

5. Penentuan sampel; 

6. Pengumpulan data; 

7. Pengolahan dan penyajian data; 

8. Analisis data; 

9. Interprestasi hasil analisis data; 

                                                             
38  Soerjono Soekanto, op cit, hlm.53. 
39  Ronny Hanitijo Soemitro, op cit , hlm 20 
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10. Penyusunan laporan penelitian. 

Apabila berbagai pendapat di atas diperhatikan, pada hakikatnya 

semua mengundang kebenaran dan memang langkah–langkah itulah 

yang penting dilakukan oleh seorang peneliti. Biarpun begitu pendapat 

yang telah dikemukakan tadi, mungkin lebih tepat dikatakan sebagai 

aktivitas/kegiatan yang harus dilakukan peneliti dalam suatu langkah 

atau tahap tertentu. Misalnya kegiatan perumusan masalah, penelahaan 

kepustakaan, penyusunan hipotesis termasuk ke dalam langkah 

pendahuluan dari suatu penelitian hukum. 

Langkah dan penahapan pelaksanaan penelitian hukum yang 

dimaksud, secara garis besar menurut Bambang Waluyo 40 ada 4 (empat) 

langkah atau tahap. Maksudnya, dalam setiap pelaksanaan penelitian 

hukum seorang peneliti minimal harus melalui 4 tahapan dengan 

berbagai kegiatan yang ada di dalamnya langkah dan penahapan 

tersebut meliputi: 

1. Langkah pendahuluan/persiapan; 

2. Langkah pengumpulan data; 

3. Langkah pengolahan dan analisis data; 

4. Penulisan laporan penelitian. 

 Dibawah akan diuraikan satu persatu langkah-langkah tersebut. 

A. LANGKAH PENDAHULUAN. 

Langkah pendahuluan dan persiapan dapat dikatakan sebagai 

langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian sebelum melangkah 

ketahap berikutnya. Langkah pertama ini mengandung beberapa 

kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti dalam melakukan 

penelitiannya kegiatan atau aktivitas akan dimulai dari saat timbulnya 

ide gagasan sampai dengan persiapan untuk pelaksanaan pengumpulan 

data di lapangan. 

Agar lebih jelas, terperinci dan sistematik, penguraian langkah 

pertama ini akan dibagi ke dalam 2 (dua) langkah, yaitu langkah 

pendahuluan dan langkah persiapan. 

                                                             
40  Ibid. 
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A. Langkah pendahuluan. 

Langkah pendahuluan merupakan langkah awal dari seorang 

peneliti dalam meneliti pelaksanaan penelitian. Di dalam langkah 

pendahuluan ini seorang peneliti akan melakukan beberapa kegiatan 

pokok antara lain berupa: 

a. Pemilihan bidang penelitian. 

Pemilihan pada bidang-bidang hukum tertentu untuk melakukan 

penelitian, lahir karena adanya minat, gagasan ataupun ide. Agar seorang 

peneliti kaya akan ide hendaknya membiasakan diri untuk membaca, 

mengikuti seminar, diskusi, melakukan pengamatan. Hobi dan 

kebiasaan- kebiasaan yang positif demikian selalu menghasilkan ide-ide 

yang prima. 

Pemilihan bidang-bidang hukum tertentu untuk dijadikan objek 

penelitian seringkali juga timbul karena gejala dan peristiwa hukum 

yang terjadi di masyarakat, bahkan dapat pula berdasarkan pengalaman 

pribadi atau kelompok peneliti. Penentuan bidang penelitian yang 

menyangkut permasalahan-permasalahan hukum yang ada pada 

penelitian. Dengan penelitian akan diketahui faktor-faktor penyebabnya, 

kemudian di analisis untuk dicarikan jalan keluar yang tepat. 

Pemilihan bidang penelitian dalam praktek sering di identi-

fikasikan dengan: 

a. Pemilihan judul penelitian. 

b. Perumusan masalah. 

c. Membuat usulan penelitian. 

B. LANGKAH PERSIAPAN. 

Langkah persiapan merupakan kelanjutan dari langkah 

pendahuluan, artinya sebagai kegiatan yang mempersiapkan diri untuk  

kelapangan guna mengumpulkan data. Langkah persiapan mengandung 

beberapa kegiatan atau aktivitas. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 

a. Mengurus perizinan kepada pejabat setempat. 

Izin   bagi   pelaksanaan   penelitian   merupakan   suatu   keha-

rusan. Izin melakukan penelitian harus dimiliki oleh para penelitian, baik 
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penelitian yang bersifat kelompok atau perorangan dan juga penelitian 

oleh instansi pemerintah ataupun swasta. 

Permohonan izin penelitian diajukan kepada Gubernur Kepala 

Daerah setempat dangan dilampiri Usulan Penelitian. Bila penelitian 

dilakukan lebih dari satu wilayah provinsi, maka izin harus dimintakan 

juga pada masing- masing Gubernur yang menjadi wilayah/lokasi 

penelitian. 

b. Melakukan pra-penelitian ( penjelajahan) ke lokasi. 

Pra-penelitian ini disebut juga dengan penjajakan. Pra-penelitian 

atau penjajakan adalah kegiatan peninjauan lapangan sebelum penelitian 

yang sebenarnya dilaksanakan. Dalam peninjauan ini dijajaki perihal 

yang menyangkut lokasi, penginapan, kesedian responden dan lain-lain 

kegiatan untuk mempersiapkan kerja lapangan. 

Pra-penelitian dimaksudkan untuk memudahkan langkah 

pengumpulan data pada saat ditentukan nanti. Pra-penelitian ini dapat 

dikatakan juga sebagai penelitian kecil untuk persiapan penelitian yang 

sebenarnya. 

c. Research Design. 

Lazimnya penyususnan Research Design (Desain Penelitian) 

dilakukan setelah menyusun usulan penelitian, Research Design 

merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan dari 

penelitian. 

Research Design merupakan perluasan dan penyempurnaan dari 

usulan penelitian. Perluasan dan pemyempurnaan ini dapat berasal dari 

masukan– masukan hasil para penelitian yang telah dilakukan. 

d. Penyusunan instrumen-instrumen penelitian. 

Penyusunan instrumen penelitian yang dimaksud disini adalah 

menyiapkan dan membuat instrumen/alat-alat bagi pengumpulkan data 

di lapangan dibuat dengan mengigat Research Design. Sifat dan tipe 

penelitian yang dilakukan. Penyusunan instrumen penelitian pembuatan 

kuesioner dan pedoman wawancara. 



34 | L a n g k a h - L a n g k a h  A t a u  T a h a p - T a h a p  D a l a m . .  

 

 

e. Pemilihan Sampel. 

Pada langkah/tahap pendahuluan dan persiapan upaya pemilihan 

sampel secara tepat merupakan salah satu kegiatan penting di samping 

kegiatan-kegiatan lainnya. Ini bertujuan untuk menghindari dan 

megurangi besarnya biaya waktu dan tenaga yaitu dengan jalan 

melakukan penelitian hanya terhadap sebagian populasi saja. Meskipun 

hanya sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian, tetapi dapat 

menjadi tolak ukur yang mewakili populasi. 

C. LANGKAH/TAHAP PENGUMPULAN DATA. 

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap 

sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Sebelum 

kelapanagan melakukan pengumpulan data, hal-hal yang   perlu 

dipersiapkan adalah surat izin penelitian, surat perintah jalan termasuk 

SPJ bagi peneliti dari instansi pemerintah, lembaran kuesioner, pedoman 

wawancara, alat-alat tulis- menulis dan lain-laian hal yang dianggap 

penting. 

Langkah   pengumpulan   data   yang   dilakukan   mengandung 

beberapa kegiatan atau aktivitas dari. Secara garis besar kegiatan-

kegiatan dalam pengumpulan data adalah: Pertama-tama peneliti 

(interviewer) melapor kepada pejabat pemerintah setempat (Gubernur, 

Bupati, Camat, Lurah / Kepala Desa dan sebagainya) dengan 

memperlihatkan surat izin penelitian dan tanda pengenal lainnya. 

Sesudah itu barulah peneliti menuju lokasi dan mendatangi responden 

yang sudah ditentukan. 

a. Pengolahan dan analisis Data. 

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil 

peneliti selanjutnya adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap 

data yang sudah terkumpul itu. Pengolahan dan analisis dan merupakan 

babak yang amat penting dalam penelitian. Bagai manapun berhasilnya 

aktivitas sebelumnya, jika pada pengolahan dan analisis data ini kurang 

dihayati dan tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya 

kurang memuaskan. Pada tahap ilmiah maksimum kemapuan ilmiah 
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peneliti diuji khususnya menyangkut analisis data. Melihat hasil 

pengumpulan data ada, peneliti harus segera tanggap analisis apa yang 

sekiranya dapat dilakukan. 

Kegiatan pengolahan dan analisis data pada prakteknya dikerjakan 

secara bertahap. Artinya kegiatan manganalisis data baru dilakukan 

apabila pengelohan data telah selesai dikerjakan, berdasarkan hal 

demikian, tahap- tahap pengolahan adalah sebagai berikut. 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil 

pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. 

Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang 

telah terkumpul, meliputi kegiatan- kegiatan editing, koding dan tabulasi. 

a. Editing 

Membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban–

jawaban responden sudah lengkap atau belum menyesuaikan jawaban 

yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap 

dan sempurnanya jawaban responden. 

Berhubungan dengan hal ini Soetandyo Wignjesoebroto41 menye-

butkan bahwa dalam editing akan diteliti kembali hal-hal berikut yakni: 

1. Lengkapnya pengisian kuesioner, 

2. Keterbacaan tulisan, 

3. Kejelasan makna jawaban; 

4. Keajengan dan kesesuaian jawaban satu sama lainnya; 

5. Relevansi jawaban; 

6. Keserangaman satuan data. 

b. Koding. 

Pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban–jawaban 

responden setelah di editing lazimnya disebut sebagai koding. Kode-kode 

yang diberikan pada ketegori jawaban berbentuk angka arab (1,2,3) dan 

                                                             
41  Koentjaraningrat, 1983, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, hlm 

330- 331. 
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seterusnya sesuai macamnya. Pemberian kode dilakukan manakal kerja 

edingting telah selesai dilakukan. Tujuan pemberian kode-kode tiada 

lain adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan 

dilakukan. 

c. Tabulasi. 

Tabulasi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penyu-

sunan data yang telah terkumpul kedalam bentuk tabel. 

4. Penulisan Laporan Penelitian. 

Kegiatan penelitian yang berawal dari tahap pendahuluan dan 

persiapan, kemudian pengumpulan data yang berlanjut pada pengolahan 

dan analisis data, secara formal berakhir pada tahap penulisan laporan. 

Laporan penelitian boleh dikatakan sebagai hasil penyajian data yang 

sudah diolah dan dianalisis ke dalam suatu bentuk karya tulis. Penyajian 

data ke dalam bentuk laporan penelitian merupakan kerja terbesar dari 

peneliti, sebab bagaimanapun berhasilnya pekerjaan tahap-tahap 

sebelumnya tidak akan ada artinya jika penulisan laporan penelitian 

dibuat dengan sembarangan, yaitu tidak mengindahkan tata cara 

penulisan laporan yang benar. 

Laporan penelitian harus ditulis dengan memperhatikan tata 

bahasa, gaya bahasa dan kaidah-kaidah penulisan ilmiah seperti 

sistematika dan metodologi. Kaidah-kaidah bahasa yang patut 

diperhatikan, selain tata bahasa dan gaya bahasa termasuk penggunaan 

bahasa Indonesia yang benar diikuti keindahan bahasa serta adanya 

penguasaan perbendaharaan bahasa yang baik. Laporan penelitian 

sepatutnya ditulis mengikuti sistematika yang baik dan benar, yaitu 

berurutan dari judul, pengantar, pendahuluan, isi (pembahasan) dan 

penutup yang berisi simpulan dan saran. Sedangkan metodologi berarti 

bahwa penulisan laporan harus memperhatikan cara-cara yang lazim 

dipakai dalam penulisan laporan ilmiah, seperti penggunaan teori-

teori, cara-cara pengutipan, penulisan bibliografi dan lain sebagainya. 

Melihat kenyataan bahwa penulisan laporan menuntut adanya 

keahlian dari seorang peneliti, maka sewajarnya jika peneliti menguasai 
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tiga kemampuan penting, yaitu penguasaan metodologi penelitian, 

kemampuan melakukan penelitian serta keterampilan menulis laporan. 

Menulis laporan penelitian, sebagaimana halnya kemampuan menulis 

artikel ilmiah, naskah- naskah ataupun penulisan karya tulis ilmiah 

lainnya, di samping ditentukan oleh bakat menulis atau hobi, juga dapat 

dipupuk lewat latihan-latihan intensif. 

Penulisan atau penyusunan laporan penelitian tidak hanya 

pekerjaan yang memindah-mindahkan data yang telah diolah dan 

dinamis, tetapi lebih dari itu adalah menyusunnya dalam bentuk suatu 

laporan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan penulisan ilmiah 

yang benar. Jalan untuk memudahkan penulisan agar dicapai hasil yang 

maksimal, pertama-tama yang dilakukan peneliti adalah membuat 

kerangka laporan penelitian (outline) dan kemudian menyusunya 

perincian kerangka laporan tersebut kedalam sub-sub atau hal-hal yang 

lebih khusus. Laporan akhir nantinya diserahkan kepada pimpinan 

satuan organisasi litbang ataupun diserahkan kepada pihak pemberi dana 

(sponsor). 
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BAB III 

KERANGKA USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI 

 

 

sulan penelitian pada hakekatnya merupakan uraian 

singkat tentang garis-garis besar (kerangka) suatu 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam menyusun usulan 

penelitian atau proposal perlu diperhatikan syarat- syarat untuk 

sempurnanya suatu usulan penelitian. 

Syarat-syarat tersebut antara lain: 

1. Sistematis 

2. Berencana 

3. Mengikuti konsep ilmiah. 

Dalam kepustakaan penyusunan usulan penelitian, seringkali para 

ahli mengajukan format atau kerangka yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lain. Begitu juga halnya dengan perguruan tinggi, pada 

umumnya mempunpaui kerangka yang berbeda. Dalam hal ini, Fakultas 

Hukum Universitas Bung Hatta, membuat kerangka acuan tersendiri 

untuk usulan penelitian atau proposal. Kerangka usulan penelitian 

tersebut terdiri dari: 

1. Judul 

2. Latar belakang 

3. Perumusan masalah 

4. Tujuan penelitian 

5. Kerangka teori atau landasan teori (untuk S1 tidak diharuskan 

sedangkan untuk S2 wajib) 

6. Kerangka konsepsional 

7. Hipotesis (jika ada ) 

8. Metode penelitian 

9. Sistematika penulisan 

10. Daftar kepustakaan 

 

U 
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A. JUDUL PENELITIAN 

Apabila   seorang   peneliti   merencanakan    untuk    mengadakan 

suatu penelitian, maka yang pertama-tama dipikirkanya adalah masalah 

yang akan ditelitinya. Akan tetapi “diatas kertas”, peneliti akan mulai 

dengan judul penelitian; oleh karena itu, maka hal inilah yang pertama-

tama akan diuraiakan di dalam kerangka tahap-tahap proses penelitian 

hukum. 

Perumusan judul penelitian tidak jarang dianggap sebagai suatu 

hal yang tidak remeh. Hal itu mungkin disebabkan karena bagi beberapa 

pihak masalah tersebut merupakan pekerjaan yang agak sulit untuk 

dilaksanakan. Sebenarnya perumusan judul penelitian sedikit banyak 

tergantung pada berhasil tidaknya seorang peneliti untuk 

mengabstraksikan masalah yang ingin ditelitinya, dengan sederhana 

mungkin. Selain itu perumusan judul penelitian senatiasa harus 

dikaitkan dengan tujuan–tujuan dari penelitian hukum yang ingin 

dilakukan. Hal itu sekaligus dapat dihubungkan dengan macam-macam 

penelitian dari sudut sifatnya, yakni penelitian eksploraritas, deskriptif 

atau ekplanatoris, dimana yang terakhir tujuan untuk menguji hipotesis–

hipotesis ataupun teori-teori tertentu. 

Kalau hendak merumuskan suatu judul penelitian yang secara 

relatif dapat dianggap memenuhi syarat, maka sebaiknya judul tersebut 

dapat mengambarkan secara sederhana, masalah yang akan diteliti. 

Artinya judul penelitian tersebut merupakan suatu refleksi dari 

masalah yang akan ditelti. Kemudian beberapa persyaratan teknis dari 

perumusan judul. Terutama dari segi bahasanya. Artinya, suatu judul 

penelitian sebaiknya durumuskan secara singkat dan jelas, kalupun judul 

agak panjang, maka sebaiknya judul tersebut di pecah menjadi judul 

induk dan anak judul, kalau penelitian yang akan dilakukan, merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan 

antara suatu gejala dengan gejala lain atau ingin menguji suatu hipotesis, 

maka didalam judul penelitian tersebut perlu dicantumkan independen 

variabel dan dependen variabel dari penelitian tersebut. Variabel 

merupakan karakaristik atau ciri dari orang–orang, benda–benda atau 
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keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti misalnya, 

usia, pendidikan, kedudukan sosial, kedudukan ekonomis, jenis kelamin 

dan seterunya. Suatu indenpenden variabel merupakan sebab yang 

diduga dari suatu gejala, sedangkan dependen variabel adalah akibat 

yang diduga dari gejala yang sama (satu dapat pula disebut sebagai 

gejala yang dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu). 

Judul haruslah mengambarkan permasalahan yang akan diteliti, 

atau merupakan rangkuman singkat atau masalah-masalah yang akan 

dicari jawab melalui penelitian. 42 Menurut Mardanis 43 dalam memilih 

dan menetapkan judul suatu penelitian yang perlu diperhatikan antara 

lain adalah: 

a. Judul sebaiknya menarik minat peneliti; 

b. Judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti; 

c. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk 

diteliti; 

d. Pemilihan judul penelitian hendaknya didukung oleh data yang cukup 

tersedia dan menyakinkan peneliti untuk menelitinya; 

e. Hindari duplikasi judul dengan judul lain. 

Kelima poin tersebut diatas, merupakan langkah pertama dalam 

memilih judul penelitian. Selanjutnya Mardanis 44 mengemungkakan 

beberapa syarat yang harus dipenuhi agar judul dari suatu karya ilmiah 

merupakan suatu judul yang tepat dan baik. Syarat-syarat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Judul dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan; 

2. Cukup jelas dan singkat serta tepat; 

3. Berisi variabel-variabel yang akan diteliti; 

4. Judul mengambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang 

dilakukan. 

                                                             
42  Sutjipto, 1994, Menyimak Ulang Penelitian Hukum, Disampaikan dalam rangka penataran 

dan lokakarya Metodologi penelitian hukum,di kampus Universitas 17 Agustus 1945 
Surabaya,tanggal 3-6 Agustus 1994, hlm 3. 

43  Mardanis, 1989, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta,        
hlm                          _34 

44  Ibid,hlm, 35 
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Sedangkan Bambang Waluyo menyatakan sebaiknya judul tersebut 

dirumuskan dengan 45 

1. Singkat, sederhana tetapi jelas; 

2. Dapat menggambarkan tipe dari penelitian yang akan dilakukan; 

3. Adanya keterkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian. 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sebelum merumuskan masalah dalam penelitan hukum, terlebih 

dahulu harus disusun latar belakang dari persoalan tersebut. Maksudnya 

adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang latar 

belakang dari permasalahan yang akan diteliti. Dengan memperoleh 

bahan-bahan yang relatif lengkap tentang latar belakang masalah, maka 

akan dapat diperoleh persoalan akan diteliti. 

Suatu konsep latar belakang masalah yang secara relatif dapat 

dianggap baik, biasanya mencangkup pokok-pokok sebagai berikut: 46 

1. Situasi atau keadaan dimana diduga bahwa masalah yang ingin 

diteliti tadi timbul. Misalnya, apabila hendak diteliti perihal masalah 

kegunaan atau peranan hukum adat dalam pembentukan tata hukum 

nasional Indonesia, maka perlu dikemukakan situasi masyarakat 

Indonesia yang majemuk serta hukum adat yang beraneka ragam. 

2. Alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah 

masalah-masalah yang telah dipilihnya, secara mendalam. 

Umpamanya, mengapa telah dipilih masalah hubungan antara hukum 

positif tertulis dengan kebijaksanaan kependudukan di Indonesia, 

pada dewasa ini. 

3. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai 

masalah yang akan diteliti. Misalnya apabila hendak diteliti mengenai 

masalah penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang 

Perkawinan, maka harus dikemukan mengenai hal-hal yang telah 

diketahui (atau belum diketahui) perihal masalah tersebut. 

                                                             
45  Bambang Waluyo, op cit, hlm 25-26. 
46  Soerjono Soekanto, , op cit, hlm 99-100. 
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4. Pentingnya penelitian tersebut, baik secara teoritas atau secara 

praktis. Umpamanya penelitian terhadap hukum tanah diberbagai 

daerah di Indonesia, akan dapat mempunyai kegunaan teoritas 

maupun praktis bagi tata guna tanah. 

5. Penelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan-

kekosongan yang ada, Misalnya, penelitian tentang hukum air di 

Indonesia masih sangat langka, sehingga penelitian yang akan 

dilakukan dapat mengisi kekosongan yang selama ini dirasakan 

dibidang tersebut. 

Lebih lanjut Babang Wuloyo 47 menyatakan agar penyusunan, 

uraian pembahasan usulan penelitian terlihat sempurna maka dalam 

latar belakang ini selain pokok–pokok diatas harus dikemukakan juga 

hal-hal yang menyangkut : 

1. Alasan yang mendasari sehingga dilakukan penelitian.  

2. Permasalahan-permasalahan apa yang ada dalam penelitian ini. 

Kadang-kadang didalam latar belakang dikemukakan juga 

kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitan yang akan dilakukan, 

hal ini lajimnya dilakukan pada penelitian-penelitian eksperimentil yang 

bersifat dasar, yang merumuskan masalah atas dasar teori-teori yang 

telah ada. Bagi penelitian terapan hal ini mungkin kurang tepat, oleh 

karena masalahnya lebih banyak didasarkan pada observasi atau 

pengamatan, yang mungkin tidak sesuai dengan teori-teori yang telah 

ada. 

Kesimpulannya dalam latar belakang masalah ini yang diuraikan 

kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, 

antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan 

dengan capaian atau singkatnya antara das sollen dengan das sein. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Langkah pertama yang harus ditempuh oleh seorang peneliti 

adalah mengidentifikasikan permasalahan yang akan diteliti. Situasi 

tertentu yang tidak dapat berjalan dengan baik dan memuaskan 

                                                             
47  Bambang Waluyo, op cit, hlm  29 
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dengan kondisi atau prosedur yang telah ada, perlu pengembangan 

atau penyempurnaan melalui penelitian. Kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi di bidang profesi sehari-hari dapat menjadi obyek penelitian 

yang potensial. Pada suatu saat selalu ada fenomena yang belum 

sepenuhnya belum dimengerti atau atau ada perbedaan pendapat 

tentang suatu fenomena tertentu, Hal seperti ini juga merupakan obyek 

penelitian yang tak kalah menarik. 

Para calon peneliti sebelumnya haruslah menginventarisasi 

penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat 

menentukan mana yang perlu diteliti dan mana yang tidak. Pengulangan 

penelitian kadang- kadang diperlukan, misalnya dalam hal penelitian 

deskriptif yang dilakukan pada suatu kurun waktu tertentu, perlu 

diulang lagi pada kurun waktu atau tempat yang berlainan. 

Untuk memperoleh permasalahan penelitian, calon peneliti harus 

peka terhadap permasalahan. Apabila selama ini selalu menerima apa 

adanya tanpa curiga (bertanya-tanya), maka harus ia ubah pandangan 

dan persepsinya tentang: (1) semua yang telah ditulis dalam literatur, (2) 

prosedur dari para instruktur atau seniornya (3) praktek profesi yang 

selama ini dikerjakan atau dilihatnya. 

Berpijak dari situ, suatu sikap kritis, berpikir logis, kiranya 

dapat lebih memudahkan untuk mendapatkan permasalahan penelitian. 

Untuk melokalisir permasalahan penelitian, dapat dilakukan dengan 

cara-cara sebagai berikut: 48 

1. Lakukan eksplorasi literatur, pada aspek tertentu dalam suatu 

bidang atau disiplin keilmuan, dan pelajari perkembangan atau 

perubahannya, kelemahan, kesenjangannya, atau inkonsistensinya. 

Tindakan ini akan lebih mengarahkan kita pada permasalahan untuk 

diteliti lebih lanjut; 

2. Mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah untuk memperkaya atau 

menangkap permasalahan-permasalahan, misalnya dalam suatu 

seminar simposium, panel diskusi, lokakarya, pertemuan ilmiah 

                                                             
48  Ibid, hlm 107-108. 

 



K e r a n g k a  U s u l a n  P e n e l i t i a n  U n t u k  S k r i p s i  | 45 

 

profesi kuliah tamu, ceramah- ceramah ilmiah, atau mengunjungi 

pusat-pusat penelitian, dan sebagainya; 

3. Menyerap dari pengalaman, sehari-hari dalam menjalani praktek 

rofesinya 

4. Berdiskusi secara individu dengan teman-teman seprofesi. 

Setelah itu diperlukan adanya langkah-langkah kunci yang dapat 

ditempus untuk mendapatkan atau menangkap permasalahan penelitian, 

yakni: 

1. Lakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, 

atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara: 

a. Cari kesenjangan dalam penjelasannya, atau cari kesimpulan yang 

belum teruji; 

b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal; 

c. Carilah saran kongkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu 

laporan penelitian; 

d. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau 

rutin yang selalu dipakai setiap hari; 

e. Baca, dengar, lihat, dan refleksikan dalam bentuk pertanyaan, 

misalnya: apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. 

2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti; 

3. Calon peneliti harus berbekal scientific mind dan prepared mind. Yang 

pertama dalam arti harus berpandangan objektif, independen dan 

memiliki wawasan.   Sedang   yang   kedua   dalam    arti    selalu    siap 

untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama 

melakukan observasi. 

Permasalahan yang telah diidentifikasikan kadang-kadang sifatnya 

masih umum, belum kongkret dan spesifik. Apabila demikian yang 

terjadi, maka permasalahan tersebut harus dipersempit agar kongkret 

dan spesifik melalui pemecahan masalah menjadi sub-sub masalah atau 

sederet pertanyaan yang relevan dengan permasalahan pokok. 
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Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukan adanya jarak 

antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan, 

antara das sollen dengan das sein tersebut kerap kali berwujud: 

ketimpangan, ketidak seimbangan, kesenjangan, kelangkaan, 

kekurangan, kemacetan, ketidak tahuan dan lain-lain semacam itu. 

Perumusan masalah dapat diangkat sebagai salah satu bagian yang 

penting dalam suatu penelitian hukum. Adanya perumusan masalah 

yang tegas akan dapat dihindari pengumpulan data yang tidak 

diperlukan, sehingga menghemat biaya dan penelitian akan lebih terarah 

pada tujuan yang ingin dicapai. 

Suatu permasalahan biasanya mempunyai banyak aspek, 

terutama jika ditanya “mengapa” nya. Untuk menjawab secara tuntas 

semua kemungkinan sebab-sebab itu mungkin diperlukan banyak 

penelitian- penelitian. Suatu penelitian mungkin dapat menjawab 

beberapa saja dari pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan. 

Penentuan pemilihan pertanyaan yang ingin diperoleh jawabannya. 

Sekaligus menentukan tema penelitian. Untuk merumuskan 

permasalahan secara tajam, keadaan Das Sollen dan Das Seinnya perlu 

diidentifikasikan dan diperiksa. 

Bahan masukan untuk perumusan permasalahan dapat diperoleh 

dari hasil- hasil penelitian yang pernah dilakukan, konsepsi-konsepsi 

tertentu yang belum dibuktikan, hasil-hasil penelitian ilmiah dan lain-

lain. Tata cara perumusan permasalahan menurut Mardanis disarankan 

hal-hal sebagai berikut : 49 

a. Permasalahan sebaiknya dirumuskan dalam bentuk kalimat Tanya 

b. Perumusan itu hendaknya padat dan jelas 

c. Perumusan itu hendaknya memberikan petunjuk tentang 

kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan yang 

terkandung dalam perumusan itu. 

 

 

 

                                                             
49  Masdanis, loc cit. 
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Setelah masalah diidentifikasikan dan dipilih, maka tibalah saatnya 

masalah tersebut dirumuskan. Perumusan masalah merupakan titik 

tolak bagi perumusan hipotesis nantinya, dan dari rumusan masalah 

dapat menghasilkan topik penelitian, atau judul dari penelitian. Menurut 

Moh Nazir,Ph.D. 50 Umumnya rumusan masalah harus dilakukan dengan 

kondisi berikut : 

a. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

b. Rumusan hendaklah jelas dan padat 

c. Rumusan masalah harus berisi Implikasi adanya data untuk 

memecahkan masalah 

d. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. 

e. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian 

Menurut Fred N. Kerlinger ada tiga kriteria untuk menentukan 

permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik yaitu : 51 

1. Masalah itu harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua 

variabel  atau lebih. Dengan demikian masalah itu mengajukan 

pertanyaan- pertanyaan seperti: Apakah A terkatit dengan B ? 

 Bagaimanakah A dan B terkait dengan C ? Bagaimanakah A terkait 

dengan B dalam kondisi C dan kondisi D ? 

2. Masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam 

bentuk pertanyaan kita tidak membuat pernyataan seperti : “ 

Masalahnya adalah …. “ atau maksud kajian ini adalah ….. “, melainkan 

mengajukan pertanyaan. Hikmah pertanyaan ialah mengajukan soal 

dan masalahnya secara langsung. 

3. Masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara 

tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. 

Suatu masalah yang tidak memuat implikasi pengujian hubungan atau 

hubungan- hubungan yang dinyatakan nya, bukanlah masalah ilmiah. 

Contoh: Apakah akibat dari berbagai insentif terhadap hasil belajar 

siswa. 

 

                                                             
50  Moh.Nazir, Ph.D, op cit. hlm 143. 
51  Fred N. Kerlinger , op cit, hlm 29. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Sesudah kita formulasikan masalah, maka langkah selanjutnya 

adalah menyusun tujuan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian sering 

diganti dengan“ tujuan dan kegunaan penelitan” keduanya dapat saling 

dipertukarkan tanpa mengubah maknanya, istilah tujuan penelitian 

sering kali dikaburkan dengan manfaat atau kegunaan penelitian. Tujuan 

penelitian adalah suatu pernyataan atau statement tentang apa yang 

ingin kita cari atau yang ingin kita tentukan. 

Kalau masalah penelitian dinyatakan dalam kalimat pertanyaan 

(bentuk interogatif) maka tujuan penelitian diberikan dalam kalimat 

pernyataan (bentuk deklaratif) lazimnya mengunakan kalimat 

pernyataan ringkas dan jelas tentang apa yang akan dilaksanakan 

dalam penelitian. 

Tujuan penelitan biasanya dimulai dengan kalimat : 

Untuk menentukan apakah ………, atau Untuk mencari …… 

Untuk menemukan ……. Untuk mengetahui …… Untuk menganalisis........ 

Tentu saja tujuan penelitian harus berkaitan erat dengan 

permasalahan penelitan yang telah dikemukan sebelumnya. Tujuan 

penelitian, pada akhir seringkali dapat dijadikan tolak ukur bagi 

penelitian sendiri dalam mengkaji hasil laporan penelitian. Dalam 

memeriksa laporan   penelitian   dapat dilihat kembali tujuan penelitian 

dan membandingkan dengan hasil yang telah dicapai dalam laporan 

penelitian. Dari hasil bandingan ini, peneliti dapat mengkaji hasil yang 

telah dicapai, apakah penelitian sudah atau belum sampai di tempat 

tujuan. 

Oleh karena itu, apabila tujuan penelitian tidak dirumuskan 

dengan baik (atau masih kabur), selain peneliti sendiri akan mengalami 

kesulitan dalam menentukan apakah yang dikerjakan dalam penelitian 

itu telah dicapai atau sebaliknya. Apakah pembaca akan sulit mengetahui 

apakah hasil penelitian telah memenuhi tujuan yang diharapkan. Pada 

dasarnya ada tiga prinsip utama tujuan suatu penelitian: 52 Melakukan 

                                                             
52  Sutjipto,1994, Menyimak ulang penelitian hukum, Disampaikan dalam rangka penataran 

dan lokakarya metode penelitian hukum, di kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 
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identifikasi dan deskripsi ataupun menerangkan suatu keadaan. 

a. Membandingkan dua keadaan atau lebih, secara khusus untuk 

membuktikan perbedaan ataupun persamaan ciri suatu kejadian atau 

keadaan. 

b. Membuktikan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih 

Tujuan Penelitan haruslah dinyatakan secara lebih spesifik, 

dibandingkan dengan perumusan masalah. Jika masalah merupakan 

konsep yang masih abstrak, maka tujuan penelitian haruslah lebih 

kongrit. Perlu pula diingat, bahwa antara rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan kesimpulan yang kelak diperoleh haruslah sinkron. Jika 

masalah dirinci menjadi empat hal, maka tujuan penelitian harus 

meliputi keempat hal tersebut, dan melalui pengujian hipotesis (jika 

ada). Dari keempat hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang 

meliputi keempat hal itu pula. 53 

E. KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEPSIONAL 

Teori menurut Kerlinger adalah : “A set of interralated constructs 

(consepts), definition, and propotions the preset a systematic view of 

phenomena by apecifying relation among veriables, with the purpose of 

explaining and predicting the phenomena 54 

Dengan demikian teori mangandung 3 hal pokok yaitu: 

1. Seperangkat proposisi yang berisi konstrak (contruct) atau konsep 

yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan ; 

2. Teori menjelaskan hubungan antara variabel sehingga menghasilkan 

pandangan sistematik dari fonomena yang digambarkan oleh variabel, 

dan ; 

3. Teori menjelaskan fenomena dengan jalan menghubungkan   satu 

variabel dengan variabel lain dan menjelaskan bagaimana hubungan 

antara variabel tersebut. 

 

                                                                                                                                                       
tanggal 3-6 Agustus 1994,hlm 5- 

53  Maria S.W, Sumardjono,op cit, hlm 12. 
54  Ibid, hlm 13 
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah: 55 

1. Logika dan konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat 

dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam 

kerangka pemikiran itu. 

2. Teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai 

interrelasi yang serasi mengenai gejala tertentu. 

3. Pernyataan dalam sebuah teori mencangkup semua unsur-unsur dari 

gejala-gejala yang termasuk ruang lingkupnya. 

4. Tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu. 

5. Teori harus dapat diuji kebenarannya secara empiris. 

Kerangka teori dimaksud untuk memberikan gambaran atau 

batasan- batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan 

penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel 

permasalahan yang akan diteliti. 

Apa yang dimaksud dengan Teori? Dalam kamus bahasa Indonesia 

Purwadaminta, mengartikan teori dengan “Pendapat yang dikemukakan 

sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa (kejadian) dan asas-

asas hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu 

Pengetahuan serta pendapat cara- cara dan aturan-aturan untuk 

melakukan sesuatu”. 

Menurut Maria S.W Soemarjono, 56 Landasan teori   itu   

dijabarkan dan disusun dari tinjauan pustaka dan akan merupakan suatu 

bingkai yang mendasari pemecahan masalah serta untuk merumuskan 

hepotesis. 

Teori dapat juga diwujudkan dalam model penelitian yang apabila 

dipesiapkan dengan cermat akan mempermudah penelitian. 

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa, landasan teori tidak harus 

ada pada setiap usulan penelitian, Jelas nampak dalam penelitian 

eksploratif misalnya, pengetahuan tentang teori masih sangat sedikit, 

sehingga tidak mungkin untuk menyusun landasan teori 57 Pengertian 

teori menurut ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan dalam penelitian hukum 

                                                             
55  Ibid . 
56   I b i d , hlm 14. 
57  Ibid. 
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empiris, namun harus dilengkapi dengan kerangka teoritis yang 

didasarkan pada kerangka acuan hukum. 

Apakah dalam penelitian hukum normatif selalau ada landasan 

teori? Soerjono Soekanto 58 menyatkan bahwa: “Pada penelitian hukum 

normatif yang sepenuhnya mengunakan data sekunder, maka menyusun 

kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Akan tetapi 

penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan.” 

Apakah yang dimaksud dengan kerangka Konsepsional? Kerangka 

Konsepsional adalah kerangka yang mengambarkan hubungan antara 

konsep- konsep atau definisi-definisi khusus yang ingin atau akan 

diteliti. Atau dengan kata lain konsep merupakan suatu uraian mengenai 

hubungan- hubungan dalam fakta tersebut, atau suatu kerangka 

konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengarahan atau 

pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teori yang seringkali 

masih bersifat abstrak. 59 Biasanya kerangka konsepsional tersebut 

sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan 

pedoman operasional di dalam proses pengambilan, pengolahan, analisis 

dan konstruksi data. 

Konsep   yang   merupakan   salah    satu    unsur    teori    dengan 

demikian mempunyai sifat yang lebih konkrit dari pada teori, namun 

demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini, 

dengan jalan memberikan definisi operasionalnya, yang untuk ilmu 

hukum dapat diambil dari peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian bila teori diberi pengertian menurut ilmu-ilmu sosial, maka 

tidak semua usulan penelitian memerlukan landasan teori, namun 

bagaimanapun juga untuk melaksanakan penelitian deperlukan sesuatu 

yang memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam 

penelitian itu, dan dalam hal ini landasan teori dapat digambarkan oleh 

landasan konsepsional. 60 

 

 

                                                             
58  Soerjono Soekanto, op cit, hlm 53. 
59  Ibid, hlm 132-133 
60  Maria SW Sumardjono, op cit, hlm. 15 
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F. HIPOTESIS 

Hipotesis berasal dari kata-kata “hypo” dan “thesis”, yang 

masing- masing berarti “sebelum” dan “dalil” (atau hukum atau 

pendapat/ kesimpulan). Jadi inti hipotesis adalah, suatu yang diangap 

belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih harus diuji 

atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian. Agar 

,menjadi dalil, maka harus ada suatu keteraturan maupun hubungan dari 

gejala yang tidak berubah pada kondisi tertentu, dan kemudian tidak 

terjadi perkecualian dalam kebenarannya. 61 

Hipotesis penelitian   merupakan   jawaban   sementara   

terhadap suatu masalah yang kebenarannya masih harus dibuktikan 

secara kualitatif/kuantitatif. 

Hipotesis akan ditolak jika salah dan akan diterima jika fakta-

fakta membenarkan. Dalam penyusunan hipotesis, peneliti terikat 

dengan permasalahan yang diajukan. Mengenai cara menyusun hipotesis 

tidak ada ketentuan yang berlaku umum, tetapi sebagai pegangan dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 62 

a. Hipotesis hendaknya menyatakan hubungan antara dua variabel 

atau lebih. 

b. Hipotesis hendaknya dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau 

deklaratif 

c. Hipotesis hendaklah dirumuskan secara jelas dan padat. 

d. Hipotesis hendaknya dapat diuji kebenarannya dengan cara mengum-

pulkan data empiris.  Hipotesis pada umumnya dirumuskan dalam 

bentuk hubungan atau  perbedaan. 

Hipotesis kerja biasanya dirumuskan dalam ungkapan : 

Jika …, maka ..”, artinya kalau ada fakta X, maka tentu ada juga fakta Y. 

Dalam hipotesis kerja tersebut X disebut variabel penyebab 

(independent variable ), sedangkan Y merupakan variabel akibat ( 

dependent variable ), 

 

                                                             
61  Soerjono Soekanto,op cit, hlm 148. 
62  Ronny Hanitijo Soemitr, op cit, hlm 43-44. 
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Contoh hipotesis kerja : 

1. Jika hak milik pribadi atas tanah semakin kuat, maka hak ulayat 

atas tanah semakin lemah. 

2. Jika teknologi modern sudah masuk ke desa-desa, maka sikap 

kegotongroyongan menjadi lemah. 

Bentuk hipotesis jenis yang lain adalah hipotesis penguji (statistical- 

hypothesis) yaitu yang dikenal dengan istilah hipotesis nihil atau Ho dan 

hipotesis alternative atau Ha. 

Hipotesis nihil biasanya diungkapkan dalam bentuk sebagai berikut: 

“tidak ada perbedaan antara …dengan…” 

Sedangkan sebagai hipotesis alternatifnya adalah :  “…lebih besar 

dari…”atau…”lebih kecil dari…” 

Jadi hipotesis alternatif dirumuskan dalam bentuk adanya hubungan 

antara X dan Y atau dalam bentuk adanya perbedaan antara dua 

variabel. 

Pertanyaan mengenai hipotesis jenis mana yang harus 

dipergunakan tergantung pada arah yang diberikan oleh kerangka teori 

yang dipergunakan pada penelitian yang dilakukan, kalau landasan teori 

yang dipergunakan mengarahkan pada tidak adanya hubungan atau tidak 

adanya perbedaan. 

Jadi hipotesis alternatif di rumuskan dalam bentuk adanya 

hubungan antara X dan Y atau dalam bentuk adanya perbedaan keadaan 

antara dua variabel. 

Pertanyaan mengenai hipotesis jenis mana yang harus 

dipergunakan tergantung pada arah yang diberikan oleh kerangka teori 

yang dipergunakan pada penelitian yang dilakukan. Kalau landasan teori 

yang dipergunakan mengarah pada tidak adanya hubungan atau tidak 

adanya perbedaan, maka hipotesis yang dipergunakan adalah hipotesis 

nihil. Sebaiknya kalau kerangka teorinya mengarah pada adanya 

hubungan atau adanya perbedaan, maka hipotesis yang dipakai adalah 

hipotesis alternatif. 

Sekarang timbul pertanyaan, apakah dalam setiap usulan 

penelitian atau dalam setiap penulisan skripsi selalu harus merumuskan 
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hipotesis terlebih dahulu ? 

Menurut   Maria S.W Sumardjono 63 adalah tidak tepat untuk 

beranggapan bahwa setiap penelitian harus membuat hipotesis. 

Kecendrungan itu diakibatkan oleh persepsi yang memandang suatu 

penelitian tanpa hipotesis tidak bersifat ilmiah. Kesalah pahaman itu 

dapat dihindarkan apabila seseorang memahami sifat penelitian yang 

berbeda-beda. Seiring dengan itu Soerjono Soekanto64  mengatakan 

bahwa untuk penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan 

telaah data Sekunder dan analisisnya bersifat deskriftif, hipotesis tidak 

diperlukan secara 

mutlak. 

Bagaimana halnya dengan penelitian deskriptif? untuk penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap cirri-

ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta 

untuk menentukan frekuensi suatu gejala, penelitian dilakukan tanpa 

didahului hipotesis, tetapi penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

memperoleh data tentang hubungan suatu gejala dengan gejala lain 

memerlukan adanya hipotesis. 

G. METODE PENELITIAN. 

Dalam metode penelitian diuraikan tentang : 

1. Bahan atau materi penelitian / Jenis Penelitian 

2. Alat penelitian / Teknik pengumpulan data 

3. Teknik pengambilan Sampel 

4. Analisis akhir / Analisis data 

Uraian tentang metode penelitian ini secara rinci akan dijelaskan satu 

persatu dibawah ini. 

1. Jenis Penelitian. 

Dalam menguraikan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan 

dari penelitian yang akan dilakukan. Ditinjau dari tujuannya secara garis 

besar penelitian hukum ini dapat dibagi dalam dua bagian: penelitian 

                                                             
63  Maria S.W Sumardjono, loc cit. 
64 Soerjono Soekanto, op cit, hlm 53. 
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hukum normatif/yuridis dan penelitian hukum sosiologis/empiris. 

Penelitian hukum normatif/yuridis 65 yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

Sekunder belaka, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Data 

sekunder mencangkup: 

d. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

dan terdiri dari : 

3. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945 

4. Peraturan dasar 

a. Batang Tubuh UUD 1945 

b. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Peraturan Perundang-undangan 

d. Undang-undang dan Peraturan yang setaraf 

e. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf 

f. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf 

g. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf 

h. Peraturan-peraturan Daerah 

i. Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan seperti misalnya Hukum 

adat. Yurisprudensi  

k. Traktat 

l. Bahan hukum dari zaman penjajah yang hingga kini masih berlaku, 

seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

e. Bahan hukum   sekunder,   yang   memberikan   penjelasan   mengenai 

bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, 

hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain. 

f. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang   memberikan   petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

contohnya adalah Kamus Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris, Kamus 

Hukum dan lain-lain. 

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh 

data awal untuk digunakan dalam penelitian lapangan.Penelitian hukum 

                                                             
65 Sorjono Soekanto & Sri Mamudji, , op cit, hlm 14-15. 
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sosiologis/empiris, 66 didasarkan pada data primer/data dasar, data 

primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan. 

2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pada penelitian hukum normatif atau yuridis, alat pengumpulan 

dat/teknik pengumpulan data yaitu: dengan studi dokumen atau studi 

kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan 

atau literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. Sedangkan pada penelitian hukum empiris/Sosiologis maka alat 

pengumpulan data dapat berupa: 

1. Pengamatan atau (Observasi) 

Sebelum menentukan untuk memilih alat pengumpulan data 

tertentu, maka peneliti harus mempertimbangkan berbagai faktor. 

Dalam hal memilih pengamatan sebagai alat pengumpulan data, maka 

sipeneliti harus mempertimbangkan factor-faktor sebagai berikut : 67 

1. Masalah yang akan diteliti; 

2. Keterampilan dan ciri-ciri peneliti/pengamat; 

3. Ciri-ciri yang diamati. 

Adakalanya data yang harus dikumpulkan menyangkut beberapa 

aspek kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada alternatif lain kecuali 

mengamatinya pada saat itu. Di lain pihak kerangka teoristis tertentu, 

menghendaki pengumpulan data dengan mempergunakan pengamatan 

sebagai sarananya, misalnya, teori-teori yang menyangkut 

etnomatodologi, Fenomenologi dan interaksionisme. Dengan demikian, 

maka tidak ada jalan lain, kecuali mempergunakan pengamatan sebagai 

alat pengumpulan data yang utama. 

Didalam kehidupan sehari-hari, manusia telah terbiasakan untuk 

melakukan pengamatan terhadap sesamanya. Dengan melakukan 

pengamatan-pengamatan tertentu, manusia juga dapat mempelajari 

gejala- gejala disekitarnya yang pada saat menjadi pusat perhatiannya. 
                                                             
66  Soejono Soekanto, op cit, hlm 12. 
67 Ibid, hlm 209 
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Walaupun demikian, tidak semua pengamatan yang dilakukan oleh 

manusia, merupakan suatu pengamatan yang dapat dikualifikasikan 

sebagai suatu kegiatan ilmiah. Tidak semua pengamatan dapat di 

kualifikasikan sebagai suatu sarana, untuk mengumpulkan data secara 

sistematis dan metodologis serta konsisten. Pengamatan ilmiah terikat 

pada syarat-syarat sebagai berikut: 68 

1. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah; 

2. Harus dilakukan sistematis, metodologi dan konsisten; 

3. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan 

konsisten; 

4. Dapat diuji kebenarannya. 

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup serta 

ciri-ciri pokok pengamatan secara ilmiah, adalah sebagai berikut : 69 

1. Pengamatan mencakup segenap konteks sosial, dimana perilaku yang 

diamati terjadi; 

2. Pengamatan mengidentifikasikan semua peristiwa penting yang 

mempengaruhi hubungan antara orang-orang yang sedang diamati 

oleh peneliti. 

3. Penamatan mengidentifikasikan ketentuan-ketentuan dengan cara 

mengadakan perbandingan dengan situasi-situasi sosial lainnya. 

Pengamatan dalam hal ini, juga berbeda dengan penerapan 

eksperimen sosial. Pada eksperimen sosial, maka situasi dibuat dengan 

sengaja, untuk kemudian diamati, sedangkan pada pengamatan, yang 

diamati adalah suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara 

sengaja. Situasi yang asli itu, harus dipelihara oleh pengamat atau 

peneliti. 

Tujuan pengamatan. 

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari 

penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data, penelitian 

adalah: 70 

                                                             
68  Ibid, hlm 206. 
69 Ibid, hlm 207. 
70  Ibid 
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1. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana 

adanya atau sebagaimana terjadi dengan sesungguhnya. 

2. Untuk mendapatkan data perihal perilaku nyata didalam prosesnya; 

3. Untuk mendapatkan suatu gambaran sejenak dan komprehensif 

mengenai perilaku manusia; 

4. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai 

perilaku manusia dan kelompoknya. 

5. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan; 

6. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam 

mengadakan penelitian, yang mungkin tidak dikemukakan didalam 

bahan pustaka; 

7. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang 

tidak dikemukakan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang 

lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian. 

Bentuk-bentuk pengamatan 71 

1. Pengamatan   sistematik/pengamatan   berstruktur   merupakan    

suatu cara pengamatan yang terikat pada syarat-syarat seperti yang 

sudah diuraikan diatas. Kadang-kadang pengamatan sistematika juga 

disebut sebagai pengamatan berstruktur, oleh karena terikat   oleh   

suatu struktur ruang lingkup dan unsur-unsur tertentu (sebagai 

syarat kegiatan ilmiah) 

2. Pengamatan tidak sistematik/pengamatan tidak bersruktur, 

dilakukan dengan cara tidak sengaja dan untuk maksud-maksud yang 

kurang jelas bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Kadang-kadang pengamatan sistematika juga disebut sebagai 

pengamatan tidak berstruktur, oleh karena tidak terikat oleh suatu 

struktur ruang lingkup dan unsur-unsur tertentu (sebagai syarat 

kegiatan ilmiah) 

3. Pengamatan terlibat atau terbaur, peneliti menjadi bagian dari 

konteks sosial yang sedang diamatinya. Mungkin sejak semula dia 

menjadi anggota kelompok tersebut, atau mungkin dia mengabungkan 

diri kemudian, setelah mengambil keputusan untuk mengadakan 

                                                             
71  Ibid, hlm 208-209, lihat juga Ronny Hanitijo, op cit. hlm 54-56. 
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pengamatan. Selama kehadiran pengamatan tidak merupakan situasi 

sosial yang ada, maka pengamatan terlibat merupakan suatu metode 

yang ideal untuk diterapkan. Akan tetapi faktor lain mungkin timbul, 

yang menggurangi kebenaran pengamatan tersebut, yaitu terlalu 

terlibatnya pengamat secara emosionil. Sebagai salah satu akibat 

negatifnya, pengamat terlalu mementingkan penemuan-penemuan 

dari pada pencatatannya secara sistemati, metodologis dan konsisten. 

Kecuali dari itu, maka ada situasi-situasi tertentu, dimana peneliti 

lebih baik tidak menjadi pengamat terlibat, seperti misalnya pada 

pengamatan terhadap kelompok pelanggar hukum (penjudi, pelacur, 

dan seterusnya). 

4. Pengamatan tidak terlibat, pengamat tidak menjadi anggota dari 

kelompok yang diteliti atau diamati. Kadang-kadang hal ini 

menempatkan pengamat pada peranan yang agak sulit, oleh karena 

hubungannya dengan yang diamati berjalan secara kaku (formal). Lagi 

pula, mungkin timbul bermacam-macam kecurigaan : akan tetapi hal 

ini dapat diatasi, apabila pengamatan telah berlansung selama 

beberapa waktu. Oleh karena harus ada keterampilan tertentu pada 

pihak pengamat, agar segala sikap curiga ataupun prasangka dapat 

dinetralkan. 

Pilihan untuk menentukan pengamatan/observasi sebagai alat 

pengumpulan data sebaiknya mempertimbangkan relevansinya 

dengan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, keterampilan 

pengamatan serta karakteristik objek pengamtan yang menyangkut 

hal-hal apa saja dan atau siapa yang akan diamati. 

2. Wawancara/Interview 

Yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara sipenanya atau pewancara dengan si penjawab 

atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (Paduan wawancara). 

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang 
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berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu 

proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat 

membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari antara lain : 72 

1. Pewancara dan responden biasanya belum saling kenal mengenal 

2. Responden selalu menjawab pertanyaan 

3. Pewancara selalu bertanya 

4. Pewawancara tidak menjurus  dengan pertanyaan kepada suatu 

jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral 

5. Pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat 

sebelumnya 

Ciri-ciri pokok wawancara :  73 

1. Didalam wawancara diperlukan perilaku yang senantiasa saling 

menyesuaikan diri, terutama dari pewancara. 

2. Wawancara sangat berguna untuk memperoleh data perihal sikap, 

perasaan, pikiran, kepercayaan dan hal-hal yang mengingat faktor-

faktor tersebut. 

3. Wawancara memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mem-

pergunakan berbagai tipe pertanyaan. 

4. Perluasan ruang lingkup, dimungkinkan dalam wawancara. 

5. Didalam wawancara seringkali tidak ada waktu untuk 

mempergunakan dan memformulasikan bahasa yang baik. 

6. Dalam wawancara, maka yang diwawancarai kedudukan yang 

terbuka maupun mempunyai peranan yang terbuka. 

7. Kadang-kadang pewancara harus dilengkapi dengan data, apabila 

yang diwawancarai pada saat tertentu menghendaki data tersebut. 

Syarat-syarat wawancara 

1. Sebelum wawancara dilakukan pewawancara sudah harus tahu hal-

hal yang nantinya akan ditanyakan. Hal ini berarti wawancara harus 

dilakukan secara sistematis. Pewawancara tidak boleh mengarang-

ngarang pertanyaan seadanya. 

                                                             
72  Soerjono Soekanto, op cit, hlm 222-223 
73  Ibid, hlm 226. 
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2. Sebelum pendahuluan dari wawancara yang sebenarnya 

pewawancara harus terlebih dahulu menciptakan hubungan baik. Hal 

ini penting untuk menghilangkan kecemasan yang diwawancarai, 

memberikan jaminan bahwa jawaban-jawaban tidak akan 

menimbulkan konsekuensi yang merugikan dirinya dan 

membangkitkan keinginan bekerjasama. 

3. Selama wawancara berlansung pewancara harus waspada dalam 

menghadapi saat-saat krisis, yaitu saat dimana yang diwawancarai 

mulai mengalami kesukaran untuk tetap memberikan jawaban yang 

sebenarnya. 

4. Penutup wawancara hendaknya merupakan usaha agar yang 

diwawancarai tidak merasa habis manis sempah dibuang. 

Adapun syarat-syarat yang terpenting dalam wawancara menurut 

Koentjaraningrat adalah : 74 

1. Peneliti sebaiknya menghindari kata-kata yang mempunyai dua atau 

banyak arti. 

2. Peneliti sebaiknya menghindari pertanyaan-pertanyaan panjang yang 

sebenarnya mengandung banyak pertanyaan khusus,  pertanyaan 

yang panjang sebaik-baiknya dipecah ke dalam bagian-bagian dan 

ditanya secara bertahap. 

3. Peneliti sebaiknya membuat pertanyaan sekongkret mungkin dengan 

petunjuk waktu dan lokasi yang kongkret. 

4. Seorang peneliti sebaiknya mengajukan pertanyaan dalam rangka 

pengalaman kongkret dari si responden. Misalnya pertanyaan, 

“Apakah yang biasanya Bapak katakana kalau pegawai Bapak datang 

terlambat?” lebih baik dirumuskan sebagai beriku, saya mohon Bapak 

mengingat kembali, kapan ada pegawai Bapak datang terlambat? 

Apakah yang Bapak katakana kepada mereka waktu itu?” 

5. Peneliti sebaiknya menyebut semua alternatif yang   dapat   

diberikan oleh responden atas pertanyaannya, atau sebaiknya jangan 

menyebut suatu alternatif sama sekali, misalnya pertanyaan, “Apakah 

kenaikan pangkat dalam kantor bapak berdasarkan atas hasil karya?’ 

                                                             
74 Koentjaraningrat, , op cit , hlm 141. 
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adalah pertanyaan kurang baik karena responden akan buru-buru 

menjawab, “ya”, tanpa menghindahkan kasus-kasus dimana kenaikan 

pangkat itu mungkin berdasarkan atas lamanya masa kerja, senioritas, 

atau hubungan baik dengan atasan. Berhubungan dengan hal itu, 

maka sebaiknya peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut, 

“Kenaikan pangkat di kantor bapak biasanya berdasarkan apa?’ 

6. Dalam wawancara mengenai pokok-pokok yang dapat membuat 

informan atau responden malu, canggung, atau kagok, maka peneliti 

sebaiknya mempergunakan istilah yang dapat menghaluskan konsep 

atau membuatnya netral. 

7. Dalam wawancara di mana responden harus menilai orang ketiga, 

sebaiknya peneliti menayakan sifat yang posif maupun yang negatif 

dari orang ketiga itu. Gaya pertanyaan menjadi misalnya “Dari 

kepribadian kepala kantor saudara, sifat apakah darinya yang paling 

saudara senang, dan sifat apakah yang paling saudara benci. 

Tipe-tipe Wawancara 

Didalam penerapannya wawancara menurut pendekatannya terbagi 

atas:75 

1. Wawancara tidak terarah (Nondirective interview) 

Tipe wawancara ini sering juga disebut sebagai wawancara tidak 

terkendali atau wawancara tidak terstutur, intinya adalah, bahwa 

seluruh wawancara tidak didasarkan pada   suatu   sistem   atau   

daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewancara tidak 

memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semuanya 

diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan 

menurut kemauannya masing-masing. Fungsi dari pewawancara, 

hanya menambahkan pertanyaan-pertanyaan tertentu, yang dianggap 

belum terjawab. Beberapa keuntungan dari penggunaan wawancara 

tipe ini antara lain : 

a) Wawancara tipe ini mendekati keadaan yang sebenarnya dan 

didasarkan pada spontanitas yang diwawancarai. 

                                                             
75  Ibid, hlm 138-140. 
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b) Lebih mudah   untuk mengidentifikasikan   masalah yang 

diajukan oleh pewawancara. 

c) Lebih banyak kemungkinan, untuk menjelajahi berbagai aspek 

dari masalah yang diajukan. 

Kelemahan-kelemahan wawancara terarah adalah : 

a) Sukar sekali untuk memperbandingkan hasil satu wawancara 

dengan hasil wawancara lainnya. 

b) Seringkali terjadi tumpang tindih di dalam pengumpulan data 

c) Sukar sekali untuk mengolah data dan mengadakan klasifikasi, 

sehingga peneliti harus menyediakan waktu dan tenaga yang cukup 

banyak untuk itu, yang sebenarnnya tidak perlu. 

2. Wawancara terarah (directive interview) 

Wawancara yang dilakukan dengan cara-cara memberikan 

pengarahan atau struktur tertentu dalam wawancara tersebut. Dalam 

struktur   itu berisikan: 

a) Rencana pelaksanaan wawancara 

b) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban. 

c) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawan-

carai. 

d) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. 

Keuntungan dalam penggunakan wawancara : 

1. Wawancara memungkinkan peneliti, untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data dalam jangka waktu yang lebih cepat, apabila 

dibandingkan dengan menggunakan dengan alat-alat pengumpulan 

data lainnya, seperti misalnya pengamatan. 

2. Wawancara   memberikan   jaminan    kepada    peneliti,    bahwa 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden mendapat 

jawaban yang dikehendaki oleh peneliti. 

3. Penggunaan   wawancara,   memungkinkan   peneliti    untuk    

bersikap tidak terlampau kaku atau ketat (jadi dapat berlaku lebih 

luwes) 
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4. Peneliti lebih banyak   dapat   menerapkan   pengawasan   dan 

pengendalian terhadap situasi yang dihadapi, didalam penerapan 

wawancara. 

5. Data   yang   diberikan   oleh   responden,   secara   langsung    dapat 

diperiksa kebenarannya, melalui tingkah laku non-verbal dari 

responden. 

Kelemahan dalam penggunaan wawancara : 76 

1. Didalam   wawancara   adakalanya   timbul   masalah,   apakah   

jawaban atau keterangan yang diberikan oleh responden dapat 

dipercayai atau tidak. Dengan demikian, maka peneliti sudah harus 

siap terlebih dahulu, untuk dapat mengetahui sampai seberapa jauh 

keterangan-keterangan yang diberikan oleh responden akan dapat 

dipercayai. 

2. Tidak jarang bahwa pewawancara mengalami keadaan-keadaan yang 

kurang menyenangkan yang menyebabkan terjadinya kekeliruan di 

dalam pengumpulan serta pencatatan data penelitian. Keadaan yang 

kurang menyenangkan mungkin timbul dari pewancara sendiri 

(misalnya dia dalam lelah) atau mungkin dari responden yang sudah 

merasa bosan. Kadang-kadang wawancara berkisar pada masalah-

masalah yang sangat sensitif, sehingga responden cendrung 

mempunyai keengganan untuk memberikan keterangan yang lengkap. 

Peneliti perlu untuk menyadari kemungkinan terjadinya hal-hal itu, 

sebelum dia melakukan wawancara, oleh karena itulah yang 

merupakan salah satu kelemahan dari wawancara. 

3. Didalam penelitian tidak jarang dipergunakan beberapa orang 

pewancara, untuk melakukan wawancara. Tidak mustahil bahwa 

masing-masing pewancara mempunyai kapasitas yang berbeda-beda, 

sehingga hasilnya pun mungkin tidak sama. Kemungkinan semacam 

ini lebih besar terjadinya apabila dipergunakan daftar pertanyaan 

yang tidak berstruktur. 

                                                             
76  Ibid, hlm 135-156. 
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4. Situasi wawancara kadang-kadang tidak dapat dipertahankan; 

artinya, mungkin repot menjadi terganggu karena faktor pribadi 

pewancara atau responden, sifat pertanyaan, atau mungkin pengaruh 

dari luar yang tiba-tiba muncul pada saat wawancara sedang        berlansung. 

5. Tidak jarang bahwa perhitungan waktu wawancara meleset, artinya 

waktu yang diperlukan untuk wawancara jauh lebih banyak dari 

perhitungkan semula (walaupun telah dilakukan “pre-test”) 

6. Hingga kini belum dapat ditemukan metode pencatatan hasil 

wawancara yang relatif sempurna. Ada yang lansung mencatat dengan 

tulisan, secara lengkap, ada yang mencatat hal-hal yang perlu, ada 

yang mempergunakan alat perekam dan seterusnya. Masing-masing 

ada kelemahan dan kelebihannya, sehingga tidak jarang harus 

dipergunakan bersama. 

Teknik Bertanya dalam Wawancara 

Menurut Koentjaraningrat, 77 pada umumnya wawancara dapat dibagi ke 

dalam dua golongan besar, ialah : 

a) Wawancara berencana atau standardized interview 

 Wawancara berencana selalu terdiri dari suatu daftar pertanyaan 

yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Semua responden 

yang diseleksi untuk wawancara diajukan pertanyaan yang sama, 

dengan kata-kata dan dalam tata urut yang seragam. Peneliti tidak 

dapat mengubah sendiri keseragaman tersebut, karena hal itu 

mungkin akan menimbulkan respon yang tak mempunyai nilai 

seragam, sehingga sukar untuk dibandingkan satu dengan lain. 

b) Wawancara tak berencana, atau unstandardized interview. 

 Wawancara tak berencana tak mempunyai suatu persiapan 

sebelumnya dari suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata dan 

dengan tata urutan tetap yang harus dipatuhi oleh peneliti secara 

ketat 

 

                                                             
77  Ibid, hlm 138 
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Wawancara tak berencana secara lebih khusus dapat terbagi dua yaitu : 

1. Metode wawancara berstruktur/wawancara terarah 

2. Metode wawancara tak berstruktur/wawancara tidak terarah/ 

wawancara tidak terpimpin. Wawancara tak bestruktur ini terbagi 

pula atau dua yaitu: 

a) Wawancara yang berfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang 

tidak mempunyai stuktur tertentu, tetapi juga berpusat kepada 

satu pokok yang tertentu. 

b) Wawancara bebas tidak mempunyai pusat, tetapi pertanyaan dapat 

beralih-alih dari satu pokok ke pokok yang lain, sedangkan data 

yang terkumpul dari suatu wawancara bebas itu dapat bersifat 

beraneka ragam. 

Disamping kedua besar dari wawancara tersebut masih ada satu 

macam bentuk wawancara yaitu wawancara sambil lalu atau casual 

interview. Bentuk ini juga termasuk wawancara tak berencana, tetapi 

orang-orang yang di interview tersebut tidak diseleksi terlebih dahulu 

secara teliti, hanya dijumpai secara kebutulan misalnya di warung, di 

jalan diatas mobil, dipasar atau ditempat umum dimana peneliti dapat 

berjumpa banyak orang. Mengenai wawancara yang dilakukan dapat 

memakai sistem berfokus maupun sistem bebas. 

Dipandang dari sudut bentuk pertanyaan maka wawancara dapat 

dibagi dalam dua golongan yaitu :  78 

1. Wawancara tertutup (Closed interview) dimana wawancara terdiri 

dari pertanyaan yang berbentuk sedemikian rupa sehingga 

kemungkinan jawaban responden atau informannya itu amat terbatas. 

Kadang-kadang malahan pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga 

para responden hanya dapat menjawab dengan “ya” atau “tidak” 

2. Wawancara terbuka adalah kebalikan dari wawancara tertutup yakni 

terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya 

sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban- 

jawabnya kepada beberapa kata saja, atau hanya kepada jawaban 

“ya atau “tidak saja, tetapi dapat mengucapkan keterangan keterangan 
                                                             
78 Ibid, hlm 138-141.  
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dan cerita-cerita yang panjang. 

3. Daftar Pertanyaan atau Kuesioner atau Angket, 

Selain dengan wawancara, ialah cara untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian masyarakat, dengan langsung menyampaikan 

pertanyaan itu secara lisan kepada para warga masyarakat yang diteliti, 

maka ada pula cara untuk menyampaikan pertanyaan itu secara tertulis. 

Pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis biasanya 

merupakan suatu daftar pertanyaan yang disebut kusioner atau 

questionnaire (dari kata question=pertanyaan). Kuesioner adalah 

pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis. Atau dengan kata 

lain, kuesioner merupakan suatu daftar yang berisi serangkaian 

pertanyaan mengenai suatu hal atau dalam sesuatu bidang. Dengan 

demikian maka kuesioner dimaksud sebagai suatu daftar pertanyaan 

untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden 

(orang-orang yang menjawab). 79 

Jika kita teliti, pemakaian metode kuesioner dan khususnya yang 

dikirim kepada responden melalui pos (Mailedquestionnnaire), selain 

mengandung kemudahan dan keuntungan juga mengandung kelemahan 

atau kerugian. 

Kemudahan dan keuntungan yang didapat tersebut, antara lain : 80 

1. Kuesioner direncanakan dan dipergunakan untuk memperole 

2. h atau mengumpulkan data dari populasi yang luas, atau yang 

mempunyai beraneka ragam corak, maupun dari golongan-golongan 

atau kelompok- kelompok yang tersebut. 

3. Kuesioner dapat disusun dengan teliti dan tenang dalam kamar kerja 

si peneliti sehingga penyusunan serta perumusan pertanyaannya 

dapat mengikuti suatu sistematik yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti serta cabang ilmu sosial yang digunakan. 

4. Dengan mengunakan kuesioner, maka sistematik yang meliputi isi dan 

tata urut pertanyaan ditentukan oleh si peneliti sendiri setelah 

                                                             
79 Ibid, hlm 173. 
80 Ibid, hlm 174. 
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dipikirkan masak-masak. 

5. Kuesioner amat banyak orang dapat dihubungi. Hal ini pentiang 

pabila peneliti hendak meneliti pendapat atau sikap umum dalam suatu 

masyarakat. 

6. Selain itu, untuk menghubungi orang banyak hanya diperlukan waktu 

yang relative pendek saja, oleh karena pengedaran kuesioner dapat 

dikerahkan sejumlah orang tenaga pengumpul data yang dapat 

bergerak dalam waktu yang sama dan masing-masing menghubungi 

sesuatu bagian dari masyarakat yang diteliti. Oleh karena pertanyaan 

dan jawaban semuanya tertulis, maka pada waktu dilakukan analisis 

atau   interprestasi,   data yang terkumpul senantiasa dapat dicek 

kembali. 

Kerugian atau kelemahan-kelemahan yang melekat pada kuesioner 

adalah: 81 

1. Oleh karena semua pertanyaan sudah ditetapkan lebih dahulu 

terutama mengenai isinya, maka sukar sekali untuk dapat menangkap 

dengan suatu kuesioner, suasana yang khusus ada pada masyarakat 

sewaktu dijalankan pengumpulan data. 

2. Kuesioner hanya dapat diberikan kepada responden yang dapat 

membaca dan menulis. 

3. Jawaban dari responden belum tentu sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan. 

4. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden asal-asalan 

saja dan bahkan dijawab orang lain. 

5. Jawaban responden seringkali tidak mendalam (dangkal) 

6. Ada kemungkinan responden tidak mau mengembalikan kuesioner 

kepada peneliti. 

Pengumpulan data melalui metode kuesioner, dapat dilakukan oleh 

peneliti dengan cara-cara : 

a. Kuesioner dikirim langsung kepada responden melalui pos, dengan 

harapan setelah diisi / dijawab dikirimkan kembali kepada peneliti. 

                                                             
81 Bambang Waluyo, op cit, hlm 55. 
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b. Kuesioner   diserahkan   kepada   responden   cara   mendatangi   

masing-masing responden agar mengisnya, di sini terjadi tatap muka 

antara pihak peneliti dengan responden. 

Atas dasar berbagai faktor, dapat diadakan pemberdayaan antara 

bermacam- macam tipe kuesioner. Dasar pemberdaan yang lazim 

digunakan adalah, atas dasar jawaban yang diperlukan, serta bagaimana 

penggunaannya. Atas dasar jawaban kuesioner yang diperlukan, dapat 

dibedakan antara lain: 82 

1. Jawaban tertutup, terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus 

berisikan beberapa jawaban sebagai kemungkinan-kemungkinan 

untuk dipilih. Pada jawaban tertutup ini tidak memberikan bagi si 

responden untuk memberi jawaban panjang lebar menurut jalan 

pikiran sendiri, dengan istilah-istilahnya sendiri dan dengan gaya 

bahasanya sendiri. Kemungkinan jawabannya di persempit dan diberi 

pola dan kerangka susunan terlebih dahulu. Suatu jawaban tertutup 

dirumuskan sedemikian rupa, sehingga kemungkinan jawaban yang 

dapat diberikan oleh si responden menjadi amat terbatas. Malahan 

jawaban-jawabannya biasanya sudah disediakan oleh sipeneliti, dan 

responden tinggal memilih saja salah satu dari jawaban yang 

dikehendaki. Sebelum mempergunakan tipe kuesioner ini, hendaknya 

peneliti mempertimbangkan paling sedikit dua hal yaitu : 

a. Peneliti mempunyai asumsi yang kuat, bahwa responden mengetahui 

mengenai materi yang akan disajikan dalam kuesioner, 

b. Peneliti mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai sampel yang 

diteliti, sehingga dia akan dapat mengadakan antisipasi terhadap 

jawaban-jawaban yang mungkin diberikan. 

Contoh pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang sudah ada dan harus 

dipilih adalah misalnya : 

“Peraturan perundang-undangan manakah yang mengatur masalah lalu 

lintas dan angkutan jalan raya di Indonesia”? 

                                                             
82  Ronny Hantijo Soemitro, op cit, hlm 62-64. Koentjaraningrat, op cit, hlm   185.   Untuk 

istilah jawaban terbuka dan tertutup ini mengunakan istilah pertanyaan terbuka dan 
pertanyaan tertutup. Lihat juga Soerjono Soekanto, op cit, hlm 237-239. 
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Jawab : 

1. ( ) Undang-Undang No. 7 Tahun 1951 

2. ( ) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

3. ( ) Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 

4. ( ) Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 

Atau contoh lain : 

“Setujukah Saudara dengan gerakan keluarga Berencana “? 

1. ( ) Setuju 

2. ( ) Tidak setuju 

3. ( ) Tidak tahu 

Beberapa keuntungan menggunakan tipe ini adalah, bahwa 

hasilnya mudah untuk dianalisis secara kualitatif, responden tidak perlu 

lengkap, dan apabila dikirimkan ada kecenderungan besar untuk 

dikembalikan setelah diisi. Beberapa kelemahannya adalah antara lain, 

kadang-kadang peneliti tidak mampu untuk merumuskan jawaban-

jawaban potensi, dan responden cenderung untuk mengisi tanpa 

membacanya dengan teliti. 

Dalam penelitian hukum, tipe kuesioner ini dapat dipergunakan 

terutama di dalam penelitian hukum Sosiologis atau Empiris . Kalau 

kuesioner akan dikirimkan, maka peneliti harus tahu benar, bahwa calon 

responden dapat menulis dan membaca walaupun dapat dipergunakan 

di dalam penelitian hukum, akan tetapi peneliti perlu 

mempertimbangkan, bahwa di dalam penelitian hukum sering 

diinginkan untuk memperoleh data yang bersifat mendalam dari 

responden. Agak sulit untuk merumuskan jawaban- jawaban terlebih 

dahulu, disamping itu, maka sulit untuk mendesak responden agar 

memberikan jawaban yang dikehendaki oleh karena semenjak 

sebelumnya jawaban-jawaban telah ditentukan serta dirumuskan 

terlebih dahulu. 

2. Jawaban Terbuka, maka pertanyaan-pertanyaan ditandai dengan 

keharusan untuk menjawab dengan memberikan penjelasan (yang 

mungkin singkat, atau mungkin juga panjang). Dengan pengarahan 
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dari peneliti, maka responden diminta untuk memberikan jawaban 

yang sejelas mungkin. Pada jawaban terbuka ini memberikan kepada 

responden kebebasan sepenuhnya untuk menjawab pertanyaan itu 

dengan cara beda, menurut pengertian sendiri, logika sendiri, dengan 

memakai istilah dan gaya bahasanya sendiri. Ia juga bisa menjawab 

pertanyaan itu secara pendek, tetapi bisa juga secara panjang lebar. 

Contoh. 

“Bagaimanakah pendapat saudara perihal taraf kepatuhan warga 

masyarakat terhadap peraturan lalu lintas ? Berilah jawaban yang 

terperinci” 

Peneliti akan mempergunakan tipe kuesioner ini, apabila 

pengetahuannya mengenai sampel adalah minim sekali. Kecuali dari 

itu. Maka penggunaan tipe kuesioner ini sangat berguna untuk 

memperoleh pengetahuan   yang    lebih mendalam terutama 

responden, atau informasi yang diinginkan darinya. Namun demikian, 

sangat sulit mengolah dan menganalisa hasilnya, artinya sangat sukar 

untuk membuat klasifikasi jawaban-jawaban. Kalau kuesioner 

ditinggalkan untuk diisi sendiri oleh responden, maka ada 

kemungkinan bahwa jawaban yang diberikan tidak mengena pada 

sasaran, oleh karena responden sulit mengungkapkan pikirannya 

dalam bentuk tulisan. Disamping itu, maka pengisian jawaban 

biasanya memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga mungkin 

membosankan responden ataupun pewawancara. Akibatnya, 

kosentrasi menulis jawaban menjadi berkurang, sehingga data yang 

diberikan tidak sepenuhnya akurat. Kalau kuesioner tipe ini 

dikirimkan lewat pos, maka ada kecendrungan bahwa banyak yang 

tidak akan mengembalikannya. 

3. Kombinasi dari kedua-duanya, biasanya dapat menutupi kelemahan- 

kelemahan yang ada pada masing-masing tipe, disamping jawaban- 

jawaban tersedia, maka peneliti memberikan pula kemungkinan untuk 

mengisi jawaban yang terbuka. 

Contoh: 

“Mengapakah warga masyarakat mematuhi kaidah hukum ?” 
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Jawab : 

1. ( ) Oleh karena takut pada sanksi negatif yang dikenakan 

terhadap pelanggaran hukum. 

2. ( ) Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan 

masyarakat. 

3. ( ) Untuk memelihara hubungan baik dengan pemimpin 

masyarakat 

4. ( ) Oleh karena kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai 

yang dianutnya. 

5. ( ) Oleh karena dengan mematuhi kaedah hukum tertentu, maka 

maka Kepentingan terjamin. 

6. ( ) Lain-lain (Jelaskan) 

Teknik pengumpulan data mana yang sebaiknya dipergunakan 

tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan 

dilakukan, yaitu khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti . 

meskipun demikian tipe data mana pun yang ingin diperoleh, selalu 

terlebih dahulu harus dilakukan studi kepustakaan. 

3. Tehnik Pengambilan Sampel. 

A. Pengertian populasi dan sampel. 

Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu 

atau seluruh gelaja atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang akan 

diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka 

kerapkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam 

suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua objek atau 

semua gelaja atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit 

tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar 

mengenai keadaan populasi itu cukup diambil sebagian saja untuk diteliti 

sebagai sampel , jadi sampel adalah bagian/sebagian dari populasi. 

Misalnya seorang akan membeli beras yang baik sebanyak lima 

karung. Untuk mengetahui apakah beras yang lima karung itu baik 

atau buruk kualitasnya, tidak perlu ia meneliti seluruh beras tadi, tetapi 

cukup mengambil sebagian saja, umpamanya lima genggam beras yang 
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dijadikan sampel atau contoh. Sehingga kualitas beras sebanyak lima 

genggam tadi akan mewakili kualitas beras yang lima karung itu. 

Kesimpulan diambil berdasarkan atas kepercayaan bahwa populasi 

beras sebanyak lima karung itu bersifat homogen. Jadi jelasnya beras 

lima karung disebut populasi, sedangkan beras yang lima genggam 

adalah sampel. 

Penentuan Sampel 

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih dari 

sebuah populasi. Pemilihan sampel kerap kali dipilih oleh peneliti karena 

alasan-alasan sebagai berikut : 

a. Pemilihan sampel dapat delakukan lebih cepat dan lebih murah 

karena sampel itu lebih kecil dari populasi, maka pengumpulan dan 

pengolahan data dapat dilakukan lebih cepat. Selanjutnya karena 

sampel merupakan bagian saja dari populasi, maka biaya 

pengumpulan informasi menjadi lebih rendah. 

b. Penentuan sampel dapat menghasilkan informasi yang lebih 

komprehensif. Sebuah sampel yang kecil dapat diselidiki secara lebih 

teliti dan lebih mendalam, sedangkan untuk suatu populasi yang 

besar, biaya penyelidikannya akan sangat mahal. 

c. Penentuan   sampel   lebih   akurat.   Suatu   kelompok   kecil   peneliti 

dengan keterampilan tinggi akan melakukan lebih sedikit kesalahan 

dalam pengumpulan dan pengolahan data dari kesalahan yang akan 

dilakukan oleh kelompok yang besar. 

d. Oleh karena penghematan yang diperoleh dalam waktu dan   

biaya, maka dengan peneliti sampel dimungkinkan untuk menyelidiki 

populasi yang lebih besar dan lebih bervariasi dari pada yang dapat 

dilakukan dalam waktu dan dengan biaya yang sama apabila yang 

dikerjakan itu adalah enumerasi (daftar) lengkap. 

b. Teknik Sampling. 

Proses untuk menarik sampling (tata cara) sampling, atau samling 

prosedur, dibedakan dua cara yaitu : 

1. Probability Sampling Design: pada intinya adalah setiap manusia atau 
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unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih 

sebagai unsur dalam sampling. Data tentang populasi yang akan 

diteliti cukup lengkap dan diketahui. 

2. Non-Probability Sampling Design; tidak mengikuti dasar-dasar 

probalita, dasar utamanya adalah logika dan “common-sense”, 

kesempatan tiap unit individu populasi untuk menjadi sampling tidak 

sama 

Probability Sampling Design menurut Soejono Soekanto  83  terdiri dari: 

a. Simple random sampling design/ teknik random sampling. 

Intinya adalah bahwa setiap orang atau unit dalam populasi, 

mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih dalam sampel. 

Kemudian sampel yang diinginkan ditarik secara random. 

Cara-cara melakukan random sampling adalah : 

1. Cara undian atau lotre : 

a. Buat sebuah daftar obyek dengan diberi nomor urut; 

b. Berikan kode-kode berupa angka pada setiap objek dari populasi 

pada secarik kertas 

c. Gulungan kertas-kertas yang sudah diberi nomor-nomor kode 

tersebut dan masukan kedalam sebuah kotak kemudian kocok kotak 

tersebut. 

d. Ambil gulungan kertas tadi sesuai dengan sampel yang dibutuhkan 

Cara undian tidak mungkin dilakukan terhadap populasi yang 

besar dan hanya dapat dipakai apabila populasinya relatif kecil. 

2. Cara ordinal : 

a. Buat sebuah daftar objek dan berilah nomor urut ; 

b. Tentukan nomor sampel pertama dengan menggunakan 

rumus :    

Np =  J.U.P 

                  J.U.S 

NP = Nomor Pertama J.U.P 

                                                             
83  Soerjono Soekanto,ibid, hlm 29. 
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 = Jumlah Unit Pulasi J.U.S 

 = Jumlah Unit Sampel 

c. tentukan unit-unit sampel dengan mengambil kelipatan atau 

perkalian dari Np. 

Contoh : 

Jumlah Unit sampel yang akan diambil sudah ditentukan lebih dulu 

umpamanya 200. Jumlah unit populasi yang terdapat di seluruh 

daerah yang diteliti misalnya adalah 1000,- 

Np = J.U.P = 1000 = 5 

           JU.S 200 

Sehingga obyek yang pertama diambil sebagai sampel dimulai dari no. 

5 dari urutan sampel nomor-nomor : 10; 15; 20; 25 dan seterusnya 

sampai depenuhi jumlah sampel yang diperlukan yaitu dalam contoh 

ini 200. 

 

3. Menggunakan Tabel Angka Random  84 

Gunakan tabel di mana telah dikumpulkan angka-angka secara 

random, yang dinamakan Tabel Angka Acak (Random Numbers Table). 

Dengan menggunakan angka acak ini, kita dapat menarik n bilangan 

secara a c a k  dari kumpulan bilangan dari L sampai dengan N. 

Contoh : 

Misalnya, dalam sebuah kampung terdapat 900 petani. Kita ingin 

menarik sebuah sampel yang besarnya 9 (beranggotakan 9 orang petani) 

untuk suatu keperluan. Jika kita menggunakan sistem undian, maka kita 

akan menyediakan 900 gulungan kertas dan masing-masing kertas kita 

tuliskan nama petani. Tentu saja kerja ini melelahkan. Tetapi jika kita 

gunakan Tabel Angka acak, maka kita dapat menghemat waktu. Caranya 

adalah sebagai berikut. Karena N = 900, maka bilangan harus terdiri dari 

tiga angka (digit) Pertama-tama kita nomori tiap satuan elementer 

populasi (yaitu petani) dari 001 sampai dengan 900, yaitu: 

001 002 003 004 005        …       898     899     900 

Kemudian bukalah Tabel Angka Acak. Dengan menutup mata tusuklah 
                                                             
84 Moh. Nazir, Ph.D, op cit, hlm 336-337. 
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sebuah angka dengan pensil, dan catatlah angka tersebut pada   baris 

berapa dan kolom berapa. Misalnya tusukan pensil jatuh pada baris ke-

10 dan kolom ke 13. Karena populasi terdiri dari 3 digit. yaitu 900, maka 

kita gunakan 3 kolom, yaitu kolom 13,14 dan 15. Dengan titik tolak baris 

10 dengan kolom 13,14, dan 15, maka kita peroleh angka-angka berikut : 

026    426     914    476     336    089     072    530     445    918     821  531   

888 981 200 726    dan seterusnya. 

Angka yang lebih besar dari satuan elementer (di sini 900) tidak kita 

pakai. Demikian juga hanya angka 000 dan angka-angka yang terulang. 

Karena jumlah petani yang akan menjadi anggota sampel adalah 9, maka 

kita pilih nomor-nomor berikut : 

26    426      22       476     336     89       72       530     dan  445 

b. Stratified Random Sampling Design/Randomisasi dari tabel 

bilangan Acak. 

Maksudnya populasi dibagi dalam kelompok yang homogen (sama) 

atau dalam strata lebih dahulu kemudian anggota sampel ditarik dari 

setiap strata. Cara ini dilakukan dengan mempergunakan tabel bilangan 

acak yang biasanya terdapat dalam buku-buku statistik. Cara ini banyak 

dipakai karena prosedurnya sederhana, serta memperkecil 

kemungkinan penyelewengan dan dapat dipergunakan untuk 

mengambil sampel yang besar jumlahnya. 

Cara ini dilakukan dengan metode sebagai berikut : 

1. Mahasiswa fakultas tersebut berjumalah 2000 orang; 

2. Populasi tersebut dibagi dalam beberapa strata, misalnya dasar 

tingkat studi; 

3. Untuk penelitian ini, dipilih 200 mahasiswa untuk diteliti 

4. Perinciannya adalah, sebagai berikut: 

Jumlah mahasiswa 
 

No Semester 
Jumlah 

Mahasiswa 
Perbandingan Setiap Tingkat Studi 

1 Semester 1 600 0,30 
2 Semester 2 450 0,225 
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3 Semester 3 400 0,20 
4 Semester 4 350 0,175 
5 Semester 5 200 0,10 

 Total (N) 2000 1,00 

Sampel setiap semester adalah : 
 

1. Semester 1 600 x 0,30 = 60 

2. Semester 2 450 x 0,225 = 45 

3. Semester 3 400 x 0,20 = 40 

4. Semester 4 350 x 0,175 = 35 

5.  Semester 5 200 x 0,10 = 20 

                                                 Total =                    2000 

              

5. Untuk setiap semester, dipilih responden menurut tata cara simple 

random sampling. 

c. Arena tau cluster sampling design 

Populasi dibagi dulu atas kelompok berdasarkan area atau 

kelompok. Anggota sub populasi tiap kelompok tidak perlu homogen. 

Beberapa kelompok dipilih duhulu sebagai sampel. Kemudian dipilih 

lagi anggota unit ini, bisa saja diambil seluruh elemen unit dari 

kelompok atau sebagian dari unit elemen dari kelompok. Contoh, apabila 

seseorang ingin meneliti perihal pengaruh lingkungan sosial daerah 

“slum” (perkempungan miskin dan kotor), terhadap kepatuhan hukum 

warga masyarakat yang berpendidikan S.L.T.P. ( S M P ) Pertama-tama 

dilakukan lokasi daerah-daerah “Slum” di Jakarta (atau salah satu daerah 

di Jakarta). Kemudian dibuat sensus mengenai jumlah warga yang 

berpendidikan S.L.T.P di lokasi-lokasi tersebut. Misalnya, diambil 

daerah Jakarta Barat, dan terdapat ada enam daerah “Slum” 

Masing-masing lokasi daerah “Slum” tersebut diperinci sebagai berikut: 

1. Lokasi 1 :   75 Orang 

2. Lokasi 2 : 100 Orang 

3. Lokasi 3 : 130 Orang 

4. Lokasi 4 :   50 Orang 
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5. Lokasi 5 :   75 Orang 

6. Lokasi 6 : 100 Orang Jumlah : 530 Orang 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan sampel sejumlah 75 

orang untuk keperluaan itu maka ke 530 warga diberi nomor, dan 

kemudian dipilih sejumlah 75 orang dengan cara sebagaimana halnya 

pada simple random samling design 

d. Systematic Random Sampling Design. 

Unit dari populasi diberi nomor dan diurutkan, kemudian 

ditentukan satu nomor sebagai titik tolak menarik sampel, nomor 

berikut dari anggota yang ingin dipilih ditentukan secara  sistematika, 

misalnya tiap nomor ke-m dari titik tolak dan dari unit seluruhnya akan 

dipilih sebagai anggota sampel. 

e. Multi Stage Sampling Design. 

Sampel   ditarik   dari   kelompok   populasi,   tetapi   tidak   semua 

anggota kelompok populasi menjadi anggota sampel. Hanya sebagian 

dari anggota sub populasi menjadi anggota sampel. Caranya bisa dengan 

equal probability atau dengan proportional probability. Pada equal 

probability, maka dari tiap kelompok populasi kita pilih sejumlah anggota 

tertentu untuk dimasukan dalam dan tiap anggota kelompok tersebut 

mempunyai kemungkinan (probability) yang sama untuk dimasukan ke 

dalam sampel. Pada proportional probability, maka tiap anggota 

kelompok mempunyai probabilitas yang sebanding dengan besar relatif 

dari kelompok-kelompok yang dimasukan dalam sub sampel  85 Moh. 

Nazir. Ph.D menambahkan satu lagi yaitu : 

f. Stratified Cluster Sample. 

Sampel ditarik dengan teknik kombinasi antara stratified sampling dan 

cluster sampling. 

 

                                                             
85  Bandingkan Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi, op cit, hlm 49. 
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Non-Probability Sampling Design 

Disini tidak diikuti teori probabilita, tata cara ini terutama diterapkan 

apabila data tentang populasi sedikit sekali, atau bahkan tidak ada. 

Sampling semacam ini diterapkan   apabila   peneliti    ingin    melakukan    

penelitian    yang bersifat eksploratoris, dan bentuk-bentuk dari non-

probability sampling             adalah : 

1. Quota Sampling Design. 

Suatu proses penarikan sampel untuk memperoleh suatu 

jumlah tertentu unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih 

yang paling mudah dicapai oleh peneliti dari unsur-unsur yang 

memiliki ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti. Disini ada 

kemungkinan bahwa responden yang dipilih adalah yang paling 

menguntungan. Misalnya; teman atau keluarga dari interviewer 

(pewawancara). 

Keuntungan dari Quota sampling adalah : 

a. Biaya relatif murah daripada tatacara sampling lainnya. 

b. Peneliti mendapat suatu jaminan bahwa unit sampel yang 

dikehendaki oleh peneliti benar-benar diteliti. 

Quota sampling dapat dilakukan, dengan mempergunakan berbagai 

macam daftar, misalnya, daftar langganan telepon, daftar pengajaran 

suatu perguruan tinggi, daftar anggota suatu partai dan lain-lain. 

 

 

2. Purposive Sampling Design. 

Penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek 

didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena 

alasan keterbasan waktu, tenaga dan biaya , sehingga tidak dapat 

mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Untuk 

menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik 

tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi; 
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b. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan 

subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada 

populasi; 

c. Penentuan   karakteristik   populasi   dilakukan    dengan    teliti    

dalam studi pendahuluan. 86 

Contoh : 87 

 Diumpamakan bahwa peneliti ingin menyelidiki tentang sikap 

tindak aktivis- aktivis mahasiswa suatu fakultas tertentu; 

 Mula-mula ditetapkan dulu ciri-ciri atau karakteristik mahasiswa 

aktivis; 

 Ciri-ciri   atau   karakteristik   tersebut   diterapkan   pada   

mahasiswa, untuk kemudian dipilih mana yang memenuhi 

criteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Accidental Sampling Design. 

Accidental sampling hampir sama dengan quota sampling. 

Perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya. Peneliti tidak berusaha 

untuk memasukan ciri-ciri tertentu yang dikehendakinya. Peneliti akan 

dapat mencapai dan mengambil kasus-kasus yang dapat diperolehnya 

dan melanjutkan proses itu sampai jumlah kasus yang direncanakan. 

Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui pendapat orang-orang 

mengenai kasus tabrak lari. Ia cukup meninjau ditempat peristiwa itu 

terjadi, dan mewancarai orang-orang yang berkerumunan melihat 

kejadian itu, atau seorang wartawan yang ingin mendapatkan data 

mengenai pendapat orang-orang mengenai suatu film tertentu, ia 

menunggu di muka bioskop di mana film itu diputar, dan kemudian 

mewancarai penonton film begitu film selesai. 

4. Analisis Hasil atau Analisis Data. 

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil 

peneliti selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap 

data yang sudah terkumpul itu. Pengolahan data dan analisis data 
                                                             
86 Ibid, hlm 51-52. 
87 Bandingkan Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi, op cit, hlm 49. 
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merupakan babak yang amat penting dalam penelitian. Bagaimanapun 

berhasilnya aktivitas sebelumnya, jika pada pengolahan dan analisis data 

ini kurang dihayati dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti 

hasilnya kurang memuaskan. Pada tahap ini maksimum kemampuan 

data yang ada, peneliti harus segera tanggap analisis apa yang sekiranya 

tepat dilakukan. 

Analisis berarti kategorisasi, penataan, manipulasi, dan 

peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi pertanyaan 

penelitian. 88 Data yang terkumpul pertama-tama diseleksi, kemudian 

diatur dalam tabel, metrik dan lain-lain, sarana agar memudahkan 

pengolahan selanjutnya. Menganalisis data merupakan suatu langkah 

yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola 

analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik atau  

analisis non-statistik. Sesungguhnya analisis ini dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuanlitatif. Perbedan ini 

tergantung jenis data yang dikumpulkan atau diteliti. Apabila data yang 

terkumpul lebih banyak pada data sekunder atau data kepustakaan, atau 

hanya sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga 

tidak      dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris) 89 Maka 

analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokan data 

menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-

angka, atau dengan kata lain analisis kualitatif 90 adalah data yang 

muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data ini 

mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 

wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman) dan yang biasanya 

“diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan, 

pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap 

menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang 

diperluas. Jika penelitian yang dilakukan adalah penelitian sosiologis 

dengan sumber datanya adalah data primer, atau data yang terkumpul 

                                                             
88 Fred N. Kerlinger, , op cit , hlm 217. 
89 Koentjarakaningrat, op cit, hlm 269-270. 
90  Metthew B. Miles. A, Michael Huberman,1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 

hlm 15-16. 
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itu berjumlah besar, dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori-

kategori (dan oleh karenannya lalu berstruktur) maka dalam 

menganalisis hasil penelitiannya dilakukan secara kuantitatif yaitu 

dengan menggunanakan analisis angka-angka. Analisis kuantitatif ini 

disebut juga analisis statistik. Prosesnya dapat dibagi menjadi tiga tahap, 

yang satu sama lain berkaitan erat. Tahap pertama adalah tahap 

pendahuluan yang disebut tahap pengolahan data, tahap berikutnya 

tahap pokok yang disebut tahap pengorganisasian data. Adapun tahap 

yang terakhir adalah tahap Penemuan hasil. Khususnya pada tahap 

kedua dan ketiga, pengaturan dan pengukuran yang cermat menurut 

ilmu statistik sangatlah diperlukan. Menyebabkan analisis kuantitatif ini 

disebut juga analisis statistik. 91 

Namun ada kalanya kedua jenis analisis ini digabungkan untuk                        

lebih mendapatkan data yang akurat. Perbedaan antara kualitatif 

dengan analisis kuantitatif ini adalah sebagai berikut: 92 

Analisis Kualitatif : 

1. Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan 

pengukuran. 

2. Data tersebut sukar diukur dengan angka. 

3. Hubungan antara variabel tidak jelas. 

4. Sampel lebih bersifat non-probabilitas 

5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan 

pengamatan. 

6. Penggunaan teori kurang dilakukan. 

Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif harus dilakukan, apabila data yang diperoleh 

menunjukan hal-hal seperti : 

1. Data yang terkumpul dapat diukur, hal ini menunjukan 

bahwa     analisis  kuantitatif memang selalu mengandalkan pengukuran-

pengukuran. 

                                                             
 91  Ibid. 

92  Koentjoroningrat, loc cit. 
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2. Data yang ada terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan 

angka. 

3. Hubungan antara variabel sangat jelas. 

4. Sampel yang diambil dilakukan dengan cermat dan teliti. 

5. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup. 

6. Penelitian harus menguasai teori-teori yang relevan. 

Pengunaan analisis kualitatif sangat tepat apabila dipergunakan 

dalam penelitian yang bersifat eksploratoris, sedangkan analisis 

kuantitatif lebih banyak digunakan dalam penelitian-penelitian yang 

bersifat eksplanatoris, analisis kualitatif juga dipergunakan dalam 

penelitian hukum normatif, namun untuk penelitian hukum 

empiris/sosiologis analisis kualitatif dapat digunakan bersama- sama 

dengan kuantitatif. 
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BAB IV 

PEDOMAN UMUM TEKNIK PENULISAN SKRIPSI DAN TESIS 

 

 

A. TATA CARA PENULISAN KUTIPAN 

alam penulisan skripsi, adakalanya pada bagian tinjauan 

pustaka perlu untuk mengutip bagian tulisan dari buku, 

majalah, surat kabar, atau sumber- sumber lain. Kutipan-

kutipan tersebut harus disebutkan sumbernya. Ada beberapa alasan 

mengapa harus disebutkan sumbernya yaitu sebagai berikut: 

a. Karena etika tertinggi dalam kegiatan keilmuan adalah kejujuran 

ilmiah. Suatu kutipan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan 

pelanggaran kejujuran ilmiah yang sangat mendasar. Kegiatan 

semacam ini disebut plagiat. 

b. Memberikan kesempatan pada pembaca untuk mengecek dan 

membantu apabila pembaca berminat untuk membaca atau mencari 

bahan lebih lanjut dari sumber tersebut. 

Ada dua macam bentuk kutipan, yaitu : Kutipan ekstenso dan kutipan 

bebas. 

1. Kutipan Ekstenso. 

a. Kutipan ekstenso, hampir sama pengertiannya dengan kutipan 

langsung yaitu kutipan sama dengan aslinya sebagaimana tertera. 

Dalam sumber yang dikutip. Kutipan ini diletakan diantara tanda 

kutip. Contoh : Pembangunan politik erat berkaitan dengan partisipasi 

politik. Dalam hal ini Bambang Sugono menyatakan, “Implementasi 

kebijaksanaan massa mengembang….” 

b. Kutipan yang kurang dari lima baris diletakkan dalam rangkaian 

kalimat penulis dan mengikuti spasi seperti bagian tulisan lainnya. 

Akan tetapi diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan. 

Contoh : 

Bagi Bangsa Indonesia demokrasi bukanlah suatu yang asing 

D 
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melainkan sesuatu yang sesuai dengan “watak dan peradapan bangsa 

Indonesia’’ 93Jika kutipan   lima   baris   atau   lebih   diletakan   pada   

baris   baru, dengan mengosongkan empat ketukan dari margin 

sebelah kiri, dengan spasi satu, tidak perlu dengan huruf miring. 

Contoh : 

Logeman menyatakan bahwa : 

“Di dalam buku ini, hukum tata Negara Indonesia dikembangkan 

sebagai ajaran kompetensi. Artinya, seyogianya adanya penambahan 

mengenai pandangan-pandangan perihal tipe Negara Indonesia. 

Bukankah hal itu hanya meninjau Negara sebagai suatu organisasi dan 

belum memperhatikan cita-cita yang mendukungnya. 

Cara penulisan yang demikian itu juga berlaku dalam mengutip 

langsung bunyi suatu ketentuan dengan peraturan perundang-

undangan. 94 

 

2. Kutipan Bebas 

Dalam kutipan bebas (sama dengan kutipan tidak langsung), 

penulis mengikuti bagian yang tidak berasal. Kutipan bebas dilakukan 

apabila penulis hendak mengutarakan dengan kalimatnya sendiri 

supaya lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan kalimat aslinya. 

Begitu juga halnya kalau kutipan diambil dari sumber bahasa asing yang 

langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun kata atau 

kalimat kutipan bebas adalah kata atau kalimat penulis sendiri, tetapi 

karena bersumber dari tertentu harus tetap disebutkan sumbernya 

dengan keterangan pada catatan kaki. Penulisan kutipan ini tidak perlu 

ada tanda petik ( “ ) atau diketik rapat 1 (satu) spasi. 

Ketentuan lain penulisan kutipan : 

1. Kutipan bebas (tidak lansung) merupakan bagian dari kalimat biasa. 

Kalau 

                                                             
93  Bagir Manan, Penataran Metodologi Penelitian Bidang Hukum Bagi Dosen Swasta S e-

Indonesia perguruan tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi Direktorat Perguruan tinggi Swasta, 1991, hlm 13-14. 

94  Bambang sugona, , op cit, hlm 146- 147. 
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dalam kutipan itu perlu dihilangkan beberapa bagian dari kalimat, maka 

pada bagian itu diberi titik tiga buah, yang masing-masing berjarak dua 

pukulan tik. Contoh: .. demokrasi bagi Bangsa bukanlah sesuatu yang 

baru, suatu barang impot, sebab sejak beribu tahun …. Segala keputusan 

….. dipungut dengan berunding. 

2. Kalau ditiadakan satu kalimat atau lebih dalam kutipan itu, maka ditik 

titik- titik berspasi sepanjang satu baris. Titik-titik diberi berjarak dua 

pukulan tik. 

3. Sisipan. Kalau perlu disisipkan sesuatu di dalam suatu kutipan 

digunakan tanda kurung besar ( ) . 

B. TATA CARA PENULISAN CATATAN KAKI (FOOTNOTE). 

Terdapat berbagai cara penulisan dan tempat meletakan catatan 

kaki (footnote). Ada yang meletakan dibagian bawah dari halaman 

terdapat kutipan. Adapula yang meletakan pada akhir bab yang 

bersangkuta, bahkan ada yang meletakan pada akhir dari keseluruhan 

tulisan (sebelum daftar kepustakaan). Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pengutipan memakai catatan kaki adalah:  

a. Catatan kaki bisa diletakkan pada bagian bawah dari halaman 

kutipan, atau diakhir bab, atau diakhir tulisan. Pemakaian catatan 

kaki yang letaknya dibawah dari halaman tempat kutipan  

memudahkan pembaca, karena langsung pada halaman yang 

bersangkutan mengenai sumber kutipan, selain itu memudahkan 

pemeriksaan untuk pengecekan. 

b. Catatan kaki diberi nomor/angka arab sesuai urutan nomor kutipan. 

 Pemberian nomor 1 atau dari bab pendahuluan sampai  dengan 

penutupan pemberian nomornya mulai nomor 1,2 dan seterusnya 

berurutan. 

c. Nama pengarang ditulis sebenarnya (tidak dibalik) yaitu nama 

pengarang, judul buku digaris bawahi, cetakan (kalau ada), nama 

penerbit, tempat penerbit dan tahun penerbitan serta halaman 

kutipan diambil. Singkatan nama depan tetap diletakkan di depan. 

Gelar-gelar kesarjanaan tidak disebutkan dalam catatan kaki. 
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Contoh : 

Ronny Hanitijo Soemitro 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 15. 

d. Sumber berupa Artikel dalam majalah. Selain nama pengarang dan 

judul artikel, harus pula disebutkan nama   majalah   serta nomor 

dan tangga penerbitan. Contoh Ratu Adil, 1995 Kebangkitan jawa, 

Majalah Soko Guru, th.IX, hlm 18. 

e. Sumber berupa kumpulan karangan yang diedit oleh orang tertentu. 

Contoh : Marijuwita, 1997 Pertumbuhan konglomerat Indonesia, 

dalam Marijuono (ed), aspek Kelabu Ekonomi Indonesia, Ghalia 

Press, Jakarta, hlm 71. 

f. Kutipan tidak langsung. Contoh: Van Vollenhoven, Staatsrech Over 

Zee, dikutip dari Sapur Darmawan, Hukum Tatanegara Adat, 

Nirwana Press, Manado,1987, hlm 28. 

g. Dalam penulisan catatan kaki dikenal beberapa istilah penting 

seperti: 

1. Ibid (Ibidem) artinya pada tempat yang sama istilah ini 

depergunakan apabila sumber kutipan adalah sama dengan sumber 

kutipan yang mendahului, baik sama halamannya maupun berbeda. 

Contoh : 

Bambang Sunggono, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Mandar Maju, Bandung, hlm 70.  

 Ibid, atau 

Ibid, hlm 87. 

2. Op Cit (Opera Citato)   berarti   dalam   karangan   yang   telah 

disebutkan. Dipergunakan bila kita mengutip dari karya/buku yang 

sama, tetapi sumber tadi telah disisipi oleh sumber lain. 

Contoh: 

Bambang Sunggono, 1992, Partai politik dalam Kerangka 

Pembangunan Politik di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 17. 

Soejono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Press, 

Jakarta, 1986, hlm 8. 
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Bambang Sunggono, op.cit, hlm 28. 

3. Loc Cit. (Loco Citato) bermakna pada karangan/tempat yang telah 

disebutkan. Digunakan jika sumber pertama diulang dan dengan 

halaman yang sama pula, namun sudah disisipi sumber lain. 

Contoh: 

Bambang Sunggono, 1992, Partai Politik dalam Kerangka 

Pembangunan Politik di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 17. 

Soerjono Soekanto, 1986,Pengantar Penelitian Hukum, UI, Press, 

Jakarta,   hlm 8. 

Bambang Sunggono, opcit, hlm 28. Soerjono soekanto, loc cit. 

Contoh diatas adalah cara penulisan catatan kaki untuk sumber yang 

berbentuk buku, untuk sumber surat kabar atau majalah ada 

perbedaannya yaitu yang digaris bawahi atau dimiringkan adalam nama 

surat kabar atau majalahnya dan bukan jurnal artikel atau karangan. 

Contoh: 

Bambang Waluyo, Menegakkan hukum di Zona Ekonomi Rklusif Indo-

nesia, Suara Karya, 6 September 2020, hlm 6. 

C. TATA CARA PERUMUSAN KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Untuk membuat kesimpulan maka terlebih dahulu masalahnya 

telah terpecahkan, ketidak pastian telah dihapuskan, dan kritik-kritik 

telah mendasar dan alasan yang kuat. 95 Fungsi kesimpulan adalah 

berbeda dengan fungsi singkatan atau abstrak. Jika singkatan dan 

abstrak memberikan penjelasan apa yang ditulis oleh karangan asal atau 

karangan yang akan diangkat, maka kesimpulan itu sampai kepada 

pendapat atau skripsi yang terakhir. 

Menurut Kamaruddin, yang dimaksud dengan kesimpulan dalam 

suatu skripsi adalah merupakan kesimpulan dalam bentuk dan 

prosedur berpikir induktif, deduktif, silogistis/silogisme. 96 

1. Pemikiran induktif. Keputusan yang diperoleh dari pemikiran induktif 
                                                             
95  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum ….., op cit, hlm 85-87. Lihat juga Bambang 

Sunggono, Metodologi … op cit, hlm 147-151, 

96  Kamarudin, 1974, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, PT. Angkasa, Bandung,  hlm 148. 
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adalah keputusan baru yang bersifat umum (universal) yang didapat 

dari putusan-putusan yang bersifat khusus. Keputusan-keputusan 

yang khusus ini bisa berupa putusan tunggal (singular) atau keputusan 

partikular, atau pengertian yang dicapai lebih dahulu ialah pengertian 

khusus, karena alas ideal yang umum itu adalah akibat dari alam nyata. 

2. Pemikiran deduktif. Pemikiran deduktif dicapai seandainya diperoleh 

suatu kebenaran baru dari beberapa keputusan yang telah ada. 

3. Pemikiran silogistis/silogisme. Sekiranya pengarang dapat mencapai 

suatu kebenaran baru berdasarkan kepada dua keputusan yang telah 

ada, maka pemikiran itu biasa dinamakan sebagai pemikiran deduktif 

silogistis. 

Yang perlu diperhatikan sekali dalam pembuatan kesimpulan ini 

adalah, bahwa suatu kesimpulan bukanlah ringkasan dari pembahasan, 

tetapi adalah jawaban dari permasalahan. Sebagaimana telah 

disebutkan diatas, antara permasalahan, tujuan penelitian dan 

kesimpulan haruslah sinkron. Maksudnya, jika permasalahan ada empat, 

maka tujuan penelitian juga harus empat dan kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan juga harus empat. 

2 Saran. 97 

Berupa ulasan atas pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan 

temuan-temuan yang diusulkan kepada lembaga pemerintahan atau non 

pemerintahan serta kepada penulis lain yang ingin mengembangkan 

penelitian sejenis. 

 

D. TATA CARA PENULISAN DAFTAR KEPUSTAKAAN (BIBLIOGRAFI) 

Daftar kepustakaan meliputi tulisan-tulisan yang dipublikasikan 

untuk digunakan atau rujukan. Berikut ini diberikan contoh-contoh 

penulisan daftar kepustakaan, sebagai berikut: 

1. Buku : 

a. Penulisan daftar kepustakaan ditulis berurutan sesuai alfabetis 

pengarang atau sumbernya; 

                                                             
97  Ibid 
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b. Oleh karena itu didalam penulisan   daftar   kepustakaan   tidak 

dibenarkan adanya pemberian nomor urut; 98 

c. Penulisan nama pengarang luar negeri dimulai dari nama 

marga/keluarga; 

d. Judul buku digaris bawahi bila dalam ketikan komputer diganti cetak 

miring; 

e. Terhadap pengarang yang banyak, dicantumkan nama pengarang 

pertama, sedangkan yang lainnya diganti dan kawan-kawan (dkk 

atau et.al); 

f. Bila pengarang tersebut merupakan editor, dibelakangnya lansung 

diberi (ed) 

g. Penerbit dan tahun penerbitan apabila tidak ada diganti   (ttp)   

dan (tth); sedangkan kota penerbitan apabila tidak ada tidak perlu 

dicantumkan; 

h. Ketikan mulai dari margin kiri, baris selanjutnya mulai masuk 

pada ketukan keenam; 

i. Terhadap   nama pengarang   yang   sama,   berikutnya diganti 

dengan  garis sepanjang 8 ketukan; 

j. Apabila nama pengarang tidak ada, diganti dengan anonim; 

k. Diketik dalam 1 (satu) spasi dan jarak antara daftar pustaka satu 

dan yang lainnya ialah I ½ spasi. 

Contoh : 

Alfian, 2021 , Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia,PT, Gramedia 

Jakarta. 

--------, 2020, Masalah dan Prospek Pembangunan Politik

 Indonesia, PT, Gramedia, Jakarta. 

Anonim, 2019, Himpunan Peraturan Hukum di bidang Politik, Sinar 

Wijaya, Surabaya. 99 

 

 

                                                             
98  Anonim, 1999, Buku Pedoman Terpadu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 

Yokyakarta, hlm 55 
99  Bambang Waluyo, loc cit. 
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2. Majalah atau Jurnal Surat Kabar. 

Secara umum tata cara dalam daftar kepustakaan dari buku 

tersebut juga berlaku di sini, dengan beberapa perbedaan, yakni: 

a. Judul ditulis di bawah tanda petik ( “ ); 

b. Nama majalah, jurnal, atau surat kabar digaris bawahi (apabila diketik 

computer dicetak miring); 

c. Cantumkan saat penerbitan, misalnya: seri, tanggal, bulan dan 

tahun. Contoh : 

Iman Munawir, “Bank Islam : latar Belakang dan Bentuk operasinya”, 

Iqra, Rari VI, Nomor 1. 

P.G Winarno, “Tempe merupakan Warisan Gizi”, Kompas, 8 Februari, 

1998. Philipus M. Hadjon, Beberapa Catatan Tentang Hukum 

Administrasi”, Yuridika, Nomor 2 Tahun VIII. 

3. Kertas Kerja (Seminar, Simposium, Diskusi Panel dan seba-

gainya). 

Sama dengan tata cara di atas, dengan perbedaan, yakni kertas kerja 

atau makalah di garisbawahi. 

Contoh : 

Abdoel Gani, Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia”, 

Kertas kerja 

Simposium Peranan Ilmiah Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, 1984 

Bambang Sunggono, “Pembangunan Kualitas Manusia melalui Hukum”, 

Makalah, Seminar Sehari tentang Pembangunan Kualitas SDM 

Indonesia, Lembaga Pengkajian Sosial dan Pembangunan, Jember, 1991. 

4. Dari Penerbitan Resmi 

Contoh : 

Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa, 2018, Dasar-dasar 

Penyusunan tata Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta. 

Departemen Penerangan RI, 2020, Repelita 1 sampai II, KPN, Bandung. 
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5. Peraturan Perundang-undangan 

Untuk penulisan peraturan perundang-undangan RI yang ada, ditulis 

sesuai dengan hirarki yang dianut: 

Contoh : 

Bertitik tolak tata urutan peraturan perundang-undangan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang- Undangan, terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Peraturan Pengadilan 

Contoh : 

Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia Tangggal 4 Februari 

1993, Nomor Reg. 1479/K/Pid/1989.   Putusan   Pengadilan   Negeri    

Sidoarjo tanggal 6 Mei 1989, Nomor 122/Pin/1989/PN.SDA. 

 

E. TATA CARA PENULISAN ABSTRAK 

a. Abstrak merupakan intisari dari keseluruhan isi skripsi, 

sehingga dengan membaca abstrak akan diketahui apa 

sebenarnya yang dibahas dalam suatu skripsi; 

b. Sebuah abstrak   berisikan:   latar   belakang,   perumusan   

masalah, metode penelitian, simpulan, hanya saja penguraiannya 

secara umum dan inti- intinya saja. 

c. Lembaga abstrak   diberi   nomor   dengan   angka   romawi   kecil 

mengikuti pedoman halaman sebelum isi. 

d. Lembaraan abstrak dijilid bersama dengan skripsi dan 

diletakkan sesudah daftar isi dari skripsi; 

e. Dalam pengetikannya, kata abstrak boleh diketik dalam dua 
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cara; Abstrak atau ABSTRAK, diketik di tengah-tengah 10 spasi 

dari atas. 

f. Seluruh isi abstrak diketik dalam satu spasi. 

g. Sebuah abstrak biasanya terdiri dari tidak lebih dari 350 kata 

(paling banyak satu atau dua halaman kertas ukuran kuarto) 

h. Batas pengetikan dan ketentuan lain mangikuti ketikan skripsi. 
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