BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian:
1. Penelitian Normatif atau kepustakaan.
Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi
dokumen

kepustakaan,

dengan

menggunakan

berbagai

data

sekunder.
2. Penelitian empiris atau lapangan.
Penulisan hukum empiris yaitu mencakup penelitian terhadap
identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses-proses yang terjadi
pada masyarakat.
B. Jenis Data
Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti membutuhkan Jenis Data
Kepustakaan atau jenis data sekunder dan Jenis Data Lapangan atau Jenis
Data Primer
1. Jenis Data keputustakaan atau Data Sekunder, menggunakan Bahanbahan, sebagai berikut:
a. Bahan

Hukum

Primer,

diperoleh

peneliti

dengan

cara

menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai
kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, sebagai
berikut:

1) Undang-Undang Republik Serikat Nomor 7 Tahun
1950.
2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945.
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat,

Dewan

Perwakilan

Daerah,

Dan

DewanPerwakilan Rakyat Daerah
4) Putusan

MK

N0.005/PUU-IV/2006

tentang

Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 22
Tahun 2014 tentang Komisi Yudisial dan Undangundang Nomor 4 taun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Serta dokumen-dokemen resmi yang berkaitan dengan masalah
yang diangkat dalam penelitian ini.
b. Bahan Hukum Sekunder, penelitian ini mengkaji serta berpacu
dengan hasil penelitian-penelitian yang terdahulu, buku-buku,
dokumen-dokumen,

berita-berita

yang

berkaitan

dengan

penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier, penelitian ini mengkaji serta berpacu
dengan ensiklopedia, dan kamus-kamus yang berkaitan dengan
penelitian ini.

2.

Jenis data Primer adalah data yang belum tersedia, yang
memperlukan data-data untuk menunjang data sekunder dengan
hasil yang di dapat dilapangan.Data diperoleh dari hasil penelitian
lapangan dengan melalui

wawancara dengan Narasumber dan

Responden.
C. Alat Pengumpulan Data
Pengumpulan data Sekunder dilakukan melalui studi pustaka dari
bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan cara
membaca, mendengar, melihat, dan melakukan penulusuran ke media
internet.
Pengumpulan data Primer dilakukan dengan melakukan studi
kelapangan Responden yaitu Anggota DPR RI yang meliputi:
1. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
2. Masinton Pasaribu, S.H
D. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan topik yang dicantumkan dalam judul
diatas. Maka penelitian mengambil tempat di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
E. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa
kembali informasi yang diperoleh dari Responden dan Narasumber,
dengan memperhatikan keterkaitan informasi. Selanjutnya peneliti

melakukan editing, dengan maksud agar data dan informasi menjadi
lengkap
F. Analisis Data
Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa
metode deskriptif

yaitu

metode analisis

yang digunakan

untuk

memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode
ini menempatkan peneliti hanya sebagai pelopor (pemberi informasi)
sesuai hasil penelitian yang dilakukan.

