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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini penulis akan 

menggunakan jenis penelitian normatif atau juga biasa disebut penelitian doktriner. 

Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang 

tertulis atau bahan hukum atau bahan pustaka.79 Bahan hukum yang digunakan 

dalam hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsmen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan, sedangkan dalam hukum Islam seperti Al-Quran, 

hadits, fikih, dan hasil Ijtihad ulama. 

 Untuk tipe penelitian hukum yang bersifat normatif ini penulis 

menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan 

untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum 

tertulis80, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum kepada 

konsumen pengguna jasa escrow baik dari segi hukum positif maupun hukum 

Islam. 

 

 

                                                             
 79 Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat) (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm.23-24 

 80 Jonaedi Efeendi, Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris) 

(Depok; Prenada Media Grup, 2016), Hlm.234 
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B. Pendekatan Masalah 

 Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

pendekatan perUndang-Undangan (statue approach)81, karena yang diteliti adalah 

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekeligus tema sentral penelitian. Selain 

itu juga digunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam hal 

ini dengan melihat aturan toko jual beli online melalui kacamata peraturan 

perundang-undangan dan hukum Islam. Pentingnya pendekatan perbandingan ini 

karena Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum namun dengan 

mayoritas penduduk beragama Islam sehingga perlu adanya keselarasan antara 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hukum Islam. 

C. Sumber Bahan Hukum 

 Sesuai dengan uraian di atas mengenai tipe penelitian dalam skripsi ini 

adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri atas 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan bahan non-hukum. 

Dalam penelitian normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu 

penelitian umumnya disebut bahan sekunder82. Sumber bahan hukum yang 

digunakan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat 

dan tertulis. Dalam hal ini penulis menggunakan, Al-Quran, Hadits, Fikih, hasil 

ijtihad ulama, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

                                                             
81 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2005) 

Hlm.137 

 82 Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat) (Jakarta; Pt.Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm.24 
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Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.  

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisa memahami dan menjelaskan 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendapat dari ahli hukum, teori, hasil karya dari kalangan hukum, 

penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, makalah dan sebagainya. 

3) Bahan Hukum Tersier (Bahan Non Hukum), yaitu bahan hukum penunjang 

yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer ataupun sekunder 

seperti kamus, ensklopedia, dan lain lain. 

D. Analisis Bahan Hukum 

 Dari bahan hukum yang telah disebutkan di atas, baik bahan hukum primer, 

sekunder maupun tersier diklasifikasikan terlebih dahulu sesuai permasalahan 

hukum yang dibahas. Setelah itu bahan hukum diteliti dan diuraikan secara 

sistematis sehingga pertanyaan atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini 

dapat terjawab. 

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan 

hukum library research (studi kepustakaan). Untuk mempermudah pembahasan, 

maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber - 

sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undang dan tulisan 
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tulisan ilmiah lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. 

Selanjutnya bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah dengan 

keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan 

mengklasifikasikannya dalam masing - masing bab dan sub-bab yang telah disusun 

berurutan menurut pokok permasalahan kemudian dianalisis.83 

F. Analisis Sumber Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan 

berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan 

informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta 

yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik kesimpulan dan saran dengan 

memanfaatkan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang berangkat 

dari hal - hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus84 

 

                                                             
83 Jonaedi Efeendi, Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris) 

(Depok; Prenada Media Grup, 2016) Hlm.235 
84 Ibid, Hlm.236 


