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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Soerjono Soekamto (2005) dalam bukunya menjelaskan bahwa, ditinjau 

dari segi tujuannya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 

normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap 

sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian 

sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum, sedangkan penelitian hukum 

empiris terdiri dari: penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan 

penelitian terhadap efektivitas hukum. 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian 

hukum normatif karena penelitian ini difokuskan kepada studi kasus dan fakta 

yang terjadi di lapangan. Kajian hukum normatif ini untuk menjawab pertanyaan 

tentang peristiwa demonstrasi yang terjadi khususnya di wilayah IAIN Kendari. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2020 sampai bulan Juli 2020. 

Adapaun tempat penelitian adalah di IAIN Kendari. 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode untuk  

mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan penelitian 

diperlukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah 

ditetapkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Pendekatan Hukum  

Pendekatan hukum merupakan kegiatan ilmu yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisannaya. Selain 

itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut 

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul 

dalam gejala yang bersangkutan. Muhammad Abdulkadir (2004). 

  Kaitannya dengan penelitian ini adalah penulis akan menganalisa aksi 

demonstrasi yang anarkis di IAIN Kendari untuk dicarikan jalan keluarnya. 

2. Pendekatan Psikologis 

Pendekataan psikologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

semua tingkah laku individu yang mempelajari semua tingkah laku individu yang 

tidak dapat dilepaskan dari proses lingkungan dan yang terjadi dalam diri 

individu tersebut. Apa yang terjadi dalam diri pribadi tersebut sebagai proses 

mental. Adnan Achiruddin Sale (2018). 

3. Pendekatan Sosiologis 

Sosiologi adalah ilmu atau hubungan segala gejala pergaulan hidup 

manusia oleh sosiologi dijadikan obyek penyelidikan dengan sungguh 

dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dengan perkataan lain hingga mana 

hidup mengikutinya atau penyimpang dari padanya dengan maksud mencapai 

pencatatan tentang aturan-aturan hukum yang sebagai kenyataan diikuti dalam 

pergaulan masyarakat ditunjukan bertapa besar arti pengatahuan hubungan-

hubungan masyarakat. L.J. Van Apeldoord (1980).  



34 
 

3.4 Sumber Data 

Sugiyono (2014)  dalam bukunya menjelaskan bahwa sumber data dalam 

penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data diperoleh secara 

langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan 

diteliti yaitu Analisis UU. Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dan Kode Etik IAIN Kendari 

Tentang Aksi Demonstras Di IAIN Kendari, di antaranya adalah 

kordinator lapangan (korlab) 1 orang, mahasiswa 10 orang, 2 orang 

petugas keamanan kampus, dan kordinator keamanan 1 orang,  6 orang 

dosen IAIN Kendari, Wakil dekan III setiap fakultas sebanyak 4 orang, 

dan Wakil rector III bagian kemahasiswaan 1 orang.  dengan jumlah 

keseluruhan 27 orang informan untuk melengkapi data penelitian yang di 

perlukan. 

2. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung dari 

informan atau data tambahan yang digunakan bila diperlukan. Dalam 

penelitian ini sumber data sekunder terdiri dari dokumentasi terkait profil 

Institusi dan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan mempelajari tulisan ilmiah, peraturan perundang-

undangan, serta sumber-sumber lainnya yang telah ada dengan materi 

yang akan dibahas oleh penulis. 

 



35 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan 

data dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Burhan bungin (2011) menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu 

utamanya. Observasi adalah pengamatan pada obyek penelitian, dalam penelitian 

ini observasi dilakukan kepada mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi. 

2. Wawancara 

Lexy J. Moleong (2009) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data terkait dengan demonstrasi yang terjadi di lingkup IAIN 

Kendari. Selain itu, wawancara ini dilakukan kepada informan yang sudah 

ditentukan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Mahasiswa yang 

terlibat demonstrasi maupun yang tidak terlibat, petugas keamanan IAIN 

Kendari, dan wakil Rektor bagian kemahasiswaan. 

3. Dokumentasi 

Burhan bungin (2011) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data secara historis. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa profil kampus, foto maupun narasi dan 

buku-buku yang dapat menunjang penelitian ini. 
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3.6 Teknik Analisis data 

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yan akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”(h. 

244). 

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. 

Adapun tekniknya yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction), adalah merangkum, memilih hal pokok, 

memfokuskan pada hal penting untuk menyederhanakan data yang 

diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara 

berkesinambungan terkait analisis uu. nomor 9 tahun 1998 tentang 

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan kode etik 

iain kendari tentang aksi demonstrasi di IAIN kendari. 

2. Penyajian data (data display), maksudnya menyajikan data yang sudah 

direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan 

data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, 

sehingga dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami. 
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3. Penarikan kesimpulan (conclusion), merupakan perumusan 

kesimpulan setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk 

menjawab rumusan masalah. 

3.7 Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji validitas 

dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa 

yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 267-269). 

Lexy J. Moleong (2009) Menjelaskan bahwa Penelitian ini menggunakan 

triangulasi dalam pengujian keabsahannya. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”h. 331), 

Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi 

metode. Pengujian keabsahan data diharapkan mampu memberikan penguatan 

optimal dalam proses pemgumpulan data penelitian yang berkaitan dengan 

Analisis Uu Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat Di Muka Umum Dan Kode Etik IAIN Kendari Terhadap Aksi 

Demonstrasi Di IAIN Kendari. 

 

 

 

 

 

 

 


