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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Peneltian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan. 

Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah 

penelitian deskriptif Karena menggambarkan sekaligus 

memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan 

atau gejala-gejala lainnya dengan maksud untuk memperkuat 

teori lama, menganilisis teori, membangun abstraksi hukum atau 

untuk menyusun teori baru.1 

B. Bahan Hukum 

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu 

menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada 

penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier2, yaitu : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang 

                                                             
1 Soejono, H. Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka 

Cipta, Jakarta, hlm 36. 
2 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan 

Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia,1990, hlm. 12 
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mengikat seperti Al-Quran dan Undang - undang yang 

berkaitan dengan akad dan Perbankan Syariah. 

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan 

mengenai hukum primer, seperti Fatwa Dewan Syariah 

Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang LETTER OF 

CREDIT (L/C) IMPOR SYARIAH, makalah, jurnal 

dan lain-lain. 

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, Kamus Hukum 

Kesehatan dan kamus hukum. 

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library 

research adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari 

telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, 

artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, 

wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan 

bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam 
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penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum 

yang mendukung penelitian jika diperlukan. 

D. Analisis Bahan Hukum 

Cara pengolahan dan penyajian bahan hukum penelitian 

sangat bergantung pada karakteristik penelitian.3 Karakteristik 

penelitian ini adalah penelitian normatif maka penayajian data 

bahan hukum ini dengan metode deduktif yaitu mengkaji 

permasalahan mengenai penerapan prinsip syariah dalam 

pembukaan letter of credit impor pada bank syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Ilmu Hukum, 

Yogyakarta, 2010, hlm 10. 


