
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang fokus

terhadap penemuan kebenaran dengan mengkaji aturan hukum, norma hukum,

asas-asas, perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin,

demi menghasilkan argumentasi atau teori baru dalam menyelesaikan

permasalahan di tengah masyarakat.1

Penelitian ini diteliti dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan yang

digunakan ialah pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan dengan

mempelajari kasus-kasus yang terkait yang telah diputuskan dan memiliki

kekuatan hukum tetap,2 pendekatan analisis (analitycal approach) yaitu

pendekatan dengan menganalisis kaidah hukum, norma hukum, doktrin, asas

hukum, undang-undang, putusan hakim, dan kemudian dianalisis dengan kasus

yang terkait yang kemudian menghasilkan makna baru.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer, yaitu data yang

terdiri dari perundang-undangan, yirsprudensi atau keputusan pengadilan dan

perjanjian internasional (traktat).3 bahan hukum yang digunakan ialah beberapa

literatur yang berkaitan dengan kasus dan pokok permasalahan:

1 Peter Mahmud Marzuki, di dalam Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, Pensil
Komunika, Yogyakarta, hlm. 25

2Ibid, hlm. 321

3 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm. 139



1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Statuta

Roma Mahkamah Pidana Internasional, DUHAM.

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur,

buku-buku, jurnal-jurnal, dan media elektronik yang membahas setidaknya

terkait tentang Analisis Yuridis Penindasan Terhadap kaum Minoritas

Muslim Uighur di Xianjiang Cina di analisis dari Statuta Roma

3. Bahan hukum tersier yang gunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan

yang memberikan petunjuk berupa kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepustakaan (Library research) teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan

bahan-bahan penelitian yang dibutuhkan baik berupa karya tulis ilmiah, jurnal,

buku cetak, penelitian para ahli, doktrin, berita di media cetak maupun elektronik,

peraturan perundang-undangan, yang kesemuanya menjelaskan atau setidaknya

terkait dengan kasus penelitian tentang analisis yuridis penindasan terhadap kaum

minoritas muslim Uighur di Xianjiang Cina DI analisis dari Statuta Roma.

Data atau bahan penelitian tersebut di kumpul dan kemudian dibaca,

dipahami kemudian disimpulkan. Dari kesimpulan tersebut menghasilkan suatu

makna yang ditemukan dan dijadikan sebagai bahan pembahasan didalam

penelitian ini.

D. Analisis Data



Analisis data merupakan suatu penelaah bahan-bahan atau data-data yang

akan diteliti yang kemudian dari bahan atau data tersebut disimpulkan.4

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara dikaji

satu-persatu dari bahan atau data tersebut.

Pengkajian data atau bahan tersebut itu sama halnya dengan kita memberikan

telaah, yang berarti memberi kritik, komentar atau bahkan memberi tambahan

teori kemudian disimpulkan terhadap hasil penelitian dengan pendapat diri sendiri

atau dengan teori-teori yang dikuasai.5

Analisis data dalam penelitian ini akan diuraikan dengan metode kualitatif

yaitu dengan menganalisis data yang berkualitas atau lebih sesuai dengan pokok

permasalahan yang ingin diteliti baik data primer maupun data sekunder.

Kemudian data tersebut akan dipaparkan atau dijelaskan secara deskriptif, yaitu

dengan memaparkan secara jelas atau memberi gambaran terhadap penelitian

tentang analisis yuridis penindasan terhadap kaum minoritas muslim Uighur di

Xianjiang Cina dianalisis dari Statuta Roma.

E. Sistematika Penulisan Laporan Data

Penulisan laporan ini di susun dalam 5 (lima) Bab yakni Bab I, Bab II, Bab

III, Bab IV, Bab V, yang kesemuanya disusun sesuai dengan pembahasan yang

dibutuhkan. Dari kelima bab tersebut kemudian diuraikan lagi dengan sub

bab-sub bab yang dibutuhkan, berikut sistematika penulisan laporan tersebut

yaitu:

4 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, Pensil komunika, Yogyakarta, hlm. 129-131

5Ibid.



Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang Latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian tentang “Analisis yuridis

penindasan Terhadap kaum minoritas muslim Uighur di Xianjiang Cina dianalisis

dari Statuta Roma”.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan secara umum dan terperinci

mengenai sejarah asal suku Uighur, perkembangan islam di Uighur pokok

permasalahan, dan Penjelasan tentang Statuta Roma.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis

data yang dimana pada penelitian ini memuat data primer dan data sekunder,

teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian

serta menganalisisnya dan kemudian pembahasan mengenai ‘analisis yuridis

penindasan kaum minoritas muslim Uighur di Xianjiang Cina dianalisis dari

Statuta Roma.

Bab V Penutup, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian dan

hasil penelitian serta memberikan saran dari penelitian tersebut.
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