
BAB III 

Metode Penelitian 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) bersifat deskriptif Normatif, yang maksudnya 

memaparkan data yang ditemukan di lapangan dan lalu menganalisis untuk 

mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.1 Metode penelitian hukum 

normatif- yang berkaitan dalam permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaiamana Peran UNHCR dalam mengatasi masalah pengungsi di 

Indonesia dan pada penerapannya dalam berbagai lembaga-lembaga perlindungan, 

hak dan hambatan yang terjadi.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa perpustakaan dengan tujuan 

memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai bahasan yang 

di diteliti, lokasi tersebut Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Yogyakarta 

(baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan daerah). 

 

C. Jenis data 

1. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa 

peraturan perundang-undangan, konvensi Geneva, Protokol New york yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu seputar pengungsi Rohingya yang 

berada di Indonesia dan berbagai literatur berkaitan dengan perlindungan hukum 

hak-hak pengungsiRohingya yang berada di Indonesia, antara lain: 

a. Konvensi Geneva 1951  

b. Protokol New York 1967 

                                                             
1 Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, Metodologi penelitian hukum dan jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia  

https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=52&prang=Soemitro%2C+Ronny+Hanitijo
https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=52&prang=Soemitro%2C+Ronny+Hanitijo


c. Statuta UNHCR 

d. PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun  2016 Tentang 

penanganan pengungsi dari luar negeri 

 

2. Teknik Pengumpulan data 

Studi pustaka adalah pencarian bahan hukum dengan cara studi kepustakaan 

menggunakan beberapa bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, 

sekunder, tersier. Pencarian bahan hukum tersebut menggunakan bahan hukum 

menggunakan buku, literatur jurnal atau internet. 

 

3.Teknik analisis 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik 

analisis data kualitatif, dengan mengklasifikasikan berbagai data yang telah 

diperoleh kemudian dicari unsur-unsur pokoknya serta dianalisis dengan cara 

mendeskripsikannya sehingga mampu menjawab suatu permasalahan yang 

menjadi obyek penelitian. Maka dari itu unit analisis pada penelitian ini adalah 

Peran UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi rohingya di 

Indonesia.  

 

D. Kerangka Skripsi  

a. Halaman judul  

b. Halaman persetujuan  

c. Halaman pengesahan  

d. Motto  

e. Halaman persembahan  

f. Kata pengantar  

g. Pernyataan keaslian skripsi  



h. Daftar isi  

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar belakang  masalah  

B. Rumusan masalah  

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat peneitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan status pengungsi 

B. Pengertian United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) 

C. Bentuk Diskriminasi Pemerintah Myanmar pada Rohingya  

D. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Islam  

E. Hak Negara yang didatangi Pengungsi 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

B. Lokasi Penelitian 

C. Jenis Data 

 

BAB IV KASUS 

A. Tugas United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) 

B. Deskripsi Umum tentang fungsi United Nations High Commissioner for Refugee 

(UNHCR) 

C.  Peran dalam UNHCR  memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi 

D. UNHCR dalam menangani para pengungsi Rohingya di Indonesia 



E. Pandangan prespektif Islam dan hukum Internasional dalam menangani pengungsi 

BAB V ANALISIS 

A. Usaha yang telah diupayakan United Nations High Commissioner for Refugee 

(UNHCR) terhadap pngungsi  

B. Hambatan yang terjadi ketika United Nations High Commissioner for Refugee 

(UNHCR) menangani para pengungsi 

C.  Pandangan Islam terkait apa yang terjadi pada etnis Rohingya 

BAB VI PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

C. Lampiran 

BAB VII DAFTAR PUSTAKA 
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