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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Ada dua jenis penelitan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Mukti 

Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul Dualisme Penelitian 

Hukum  Normatif dan Empiris, yaitu penelitian hukum normatif  dan penelitian 

hukum empiris ( sosiologis). 
64

 Penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bagunan sistim norma. Sistim 

norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan 

perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).
65

  Sedangkan 

penelitan hukum empris adalah penelitian hukum yang akan memberikan 

pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika 

diterapkan dalam konteks sosial.
66

 

Berdasarkan tinjauan diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian 

normatif empiris. Penelitan normatif empiris akan menjawab pertanyaan tentang 

bagaimana implementasi Pasal 87Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa terhadap eksistensi BUMDes perspektif hukum islam Dalam Wilayah Desa 

Konda satu kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang diartikan  

sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, dengan tujuan memproleh 

pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.  
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Konda Satu Kecamatan Konda, 

Kabupaten Konawe selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini akan 

dilakukan di masyarakat dan Kantor desa Konda satu kecamatan Konda 

kabupaten Konawe Selatan, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut 

terdapat satu masalah yang menarik untuk diteliti dan dikaji, yaitu tentang 

“Implementasi Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

terhadap eksistensi BUMDes perspektif Hukum Islam di Desa Konda Satu. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitan ini akan dilaksanakan di kantor Desa Konda Satu dan 

lingkungan masyarakat dimulai setelah proposal penelitian diseminarkan 

(disetujui/disahkan) atau selama tiga bulan, yakni dari bulan Februari sampai 

bulan Mei 2019 dengan objek penelitian kepala Desa dan perangkatnya serta 

masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap masalah yang 

diteliti. 

C. Sifat Penelitan 

Penelitan ini bersifat deskritif analisis, yang mengungkapkan  peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi 

objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam 

masyarakat   yang berkenaan dengan objek penelitian.
67

 Kemudan peneliti akan 

menghubungkan  pada implementasi pasal 87 undang-undang nomor 6 Tahun 
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2014 Tentang Desa terhadap eksistensi BUMDes perspektif hukum Islam di Desa 

Konda satu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam buku Zainuddin yang berjudul metode penelitian hukum 

dibagi menjad dua yatu :  

1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melelui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang 

kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data penelitian ini adalah masyarakat,  

Kepala Desa, dan perangkat-perangkat pelaksana lainnya. 

2. Data Skunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

skrips, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder 

tersebut, dapat dibagi menjadi 
68

 tiga yaitu : 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri 

dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek 

penelitian. Peraturan perundangan-undangan yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembara  

negara republik Indonesia tahun 2014) 
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b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan 

ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum 

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, 

dan sebagainya. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi, Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Fokus observasi (pengamatan) dilakukan terhadap dua (2) komponen 

utama yakni: pertama, ruang/tempat yaitu lingkungan masyarakat dan 

kantor Desa Konda satu Kecamatan Konda. Kedua, pelaku yaitu orang-

orang yang sedang mamainkan peran tertentu, dalam penelitian ini pelaku 

adalah masyarakat, BPD,  kepala Desa, dan perangkat-perangkat pelaksana 

lainnya. 

2. Wawancara, wawancara merupakan teknik atau cara pengumpulan data 

untuk tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan subjek peneliti 

yang telah di tentukan. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk 

menggali data dan informasi tentang implementasi pasal 87 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap eksistensi BUMDes 

perspektif hukum Islam di Desa Konda Satu Kecamatan Konda. Dalam 
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penelitian ini peneliti akan mewawancarai Masyarakat, BPD Kepala Desa, 

dan perangkat-perangkat pelaksana lainnya. 

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang tersedia melalui surat, 

laporan, dan foto, serta file. Data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu.  

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Reduksi Data, yaitu peneliti merangkum semua semua data yang 

diperoleh di lapangan, kemudian dipilih hal-hal yang utama atau intinya, 

serta dicari titik dan polanya sehingga  tersusun secara sistematis dan 

mudah diapahami. 

2. Display Data, Yaitu metode yang digunakan oleh peneliti agar data yang 

diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai, setelah itu dapat disajikan. 

3. Verfikasi Data, yaitu peneliti mengolah data yang diperoleh dilapangan 

kemudian mencari makna kata dan mencoba untuk menyimpulkannya. 

 Sedangkan Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitan yang berupa 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan 

teor-teori yang didapatkan sebelumnya.  Pada penelitan ini menggunakan analisis 

deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti  dalam menganalisis berkeinginan 

untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitan 

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.
69

 

G. Metode Pengecekan Keabsahan Data 

Metode pengecekan keabsahan data pada penelitan ini menggunakan metode 

triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan 
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membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Menurut patton  metode 

triangulasi dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang 

dikatan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan persfektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
70

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data 

melalui triangulasi yakni: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu. 
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