
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

empiris yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya dari unsur-unsur di luar 

darinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia. Kenyataan (empiris) 

yang mempengaruhi hukum baik secara personal individual, maupun secara 

intitusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis.41 Penelitian ini di 

lakukan langsung ke lokasi untuk mencari serta menggali data yang berkenaan 

dengan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Studi Kasus Tambang Batubara di Desa 

Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya. 

 
 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan 

perilaku yang dapat diamati. 

 

 

 
41 Ani Purnawati., et al., Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. (Surabaya: CV. Jakad 

Media Publishing, 2020), hlm. 89. 
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42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta: 

2010), hlm. 15. 

 

 

 

 

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya penelitian 

yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial atau 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan 

sosial. Caranya dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diteliti.42 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan memilih 

tempat tersebut menjadi tempat penelitian karena di sana ada pertambangan 

batubara yaitu (PT. BAS) adanya pertambangan di desa ini banyak membuat 

masyarakat sekitar menjadi resah dan banyak merugikan masyarakat, karena 

itulah peneliti ingin mengkaji apa saja permasalahan yang diakibatkan perusahaan 

tambang batubara tersebut. 

 
 

D. Data dan Sumber Data 

 

1. Data 

 

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan 

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti. Data yang digali dalam 

penelitian ini meliputi : 
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43 Erni Julia Kok, Coaching Genius at Work Cara Mudah Membangun Tim Andalan 

(Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2017), hlm. 23. 

 

 

 

 

a. Implementasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Ida Manggala 

Kecamatan Sungai Raya. 

b. Kendala implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Desa Ida 

Manggala Kecamatan Sungai Raya. 

2. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah PT. BAS, Kepala Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Banit 

Satuan Reskrim Polres Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta masyarakat sekitar 

yang terdampak akibat pertambangan batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan 

Sungai Raya. 

 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara cermat dan 

sistematis.43 Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke 

lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi mengenai 

implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Studi Kasus Tambang 
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Batubara di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. observasi yang penulis lakukan adalah observasi awal saat 

ingin menumpulkan data proposal dan selanjutnya penulis melakukan 

observasi pada saat riset yakni mengumpulkan data riset. 

2. Wawancara, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung 

antara narasumber dan pewawancara dengan maksud tententu yaitu 

tentang permasalahan pertambangan yang ada di desa ida manggala. Jenis 

wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara terbuka. Wawancara 

terbuka yaitu wawancara yang arah pertanyaannya memberikan 

kesempatan kepada informan untuk berargumen dan tidak membatasi 

jawaban hanya ya atau tidak saja.44 

3. Dokumenter, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara melihat, 

membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan perkiraan.45 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

1. Teknik pengolahan data 

 

a. Editing, yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah 

dikumpulkan. Melakukan penelitian kembali terhadap data yang 

 
44 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 

hlm. 83. 

 
45 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 152. 
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diperoleh dari para informan terhadap implementasi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara, sehingga menjadi data yang akurat. 

b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

dihimpun dalam uraian sistematis dan dijelaskan kembali kaidah hubungan 

antara peristiwa tersebut.46 

c. Matrik, yaitu pengelompokkan data-data yang sudah terkumpul dan penulis 

menyusun ke dalam bentuk tabel. 

2. Teknik Analisis Data 

 

Analisis adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis terhadap 

data yang dihasilkan, baik itu dari wawancara, catatan tangan serta yang lainnya, 

sehingga mudah dipahami baik bagi peneliti maupun yang lainnya.47 Adapun analisis 

data yang digunakan peneliti di sini yaitu analisis kualitatif dan data yang terkumpul 

akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. 

Semua data yang terkumpul akan diolah sebagaimana teknik pengolahan data 

di atas, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan. 

Data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan informan dibahas 

secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis. 

 

 

 

46 Sudarwan Danim, Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 213. 

 
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabete, 2012), hlm. 

250. 

 


