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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. 

1. Penelitian Normatif 

Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum 

sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud 

adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, 

putusan pengadilan, serta doktrin. Menurut Peter Mahmud Marzuki 

penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktirn-doktrin hokum 

untuk menjawab permasalah hukum yang dihadapi.  

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan 

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai skripsi dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.1 Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan konseptual yaitu mencari asas-asas, doktrin-

doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk memahami 

konsep-konsep peraturan yang diajukan DPD dan kemungkinan untuk 

diimplementasikan langsung di daerah Yogyakarta. Penelitian ini juga 

mencari bentuk konsep penerapan prinsi-prinsip pengawasan fungsi DPD 

dalam memajukan daerahnya. 

 

                                                           
1 Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 35. 
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2. Penelitian Empiris 

Penelitian Empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta 

empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang 

didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk 

mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik 

maupun arsip.2 

B.  Jenis Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan 

responden. Data tersebut digunakan sebagai bukti realita yang terjadi di 

lapangan. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang 

dilakukan di perpustakaan kampus dan daerah. 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, 

terdiri dari : 

a. UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV 

b. UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 

c. UU No 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah 

                                                           
2Yulianto achmad dan mukti fajar, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 48. 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer yang terdiri : 

a. Buku-buku yang membahas tentang Dewan Perwakilan Daerah  

b. Artikel-artikel di media elektronik yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

3. Bahan Buku Hukum Tersier yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap 

buku hukum yaitu : 

a. Buku-buku tentang Penyelenggaran DPD. 

b. Hasil penelitian tentang Fungsi Representasi Anggota DPD Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam Peningkatan Pembangunan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

c. Hasil Penelitian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi DIY 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu mengunakan teknik wawancara dan studi 

pustaka baik di perpustakaan UMY, Kota, Daerah, maupun di kampus dan 

universitas yang lain di Yogyakarta. 

1. Wawancara Narasumber. 

a. Bapak H. Cholid Mahmud, ST, MT, selaku Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah Yogyakarta Komite 1. 
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b. Bapak Drs. Afnan Hadikusumo, selaku Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah Yogyakarta Komite 2. 

c. Bapak Danang Setiadi, ST, selaku Kasubid Pembangun 

sektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Yogyakarta.  

2. Studi Pustaka yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari 

perpustakaan baik perupustakaan kampus Universitas Gajah Mada, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam 

Indonesia, Universitas Janabadra maupun Perpusatakan Daerah 

Yogyakarta dan Perpustakaan Kota Yogyakarta. 

D. Analisis Data 

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini 

akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode dekduktif yaitu 

data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat 

serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara 

sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan 

penerapan prinsip-prinsip kedalam fungsi representasi anggota DPD dalam 

peningkatan pembangunan di daerah. 
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