
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Paradigma    

Paradigma merupakan suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai suatu 

pandangan   mengenai dunia sekitar, demikian menurut pandangan George Ritzer,1 

demikian pula dengan pandangan Guba dan Lincoln2 paradigma adalah sistem 

dasar yang menyangkut keyakinan atau padangan yang mendasar (a set of basic 

beliefs) terhadap dunia obyek yang diteliti (worldview) sebagai system filosofi 

utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia yang merupakan 

panduan bagi peneliti dalam penelitian ilmiah sampai pada kebenaran realitas 

dalam disiplin ilmu tertentu, dalam hal ini ilmu hukum; Artinya bahwa paradigma 

dijadikan sebagai tolak berpikir, dasar berpikir bagi seorang  peneliti. Dengan 

paradigma seorang peneliti akan terarah ke obyek yang diteliti. Guba dan Lincoln 

menyebut bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari 

paradigma positivistme, post-positivisme, critical theory dan constructivisme 3.  

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur 

Sikep) Atas kebijakan Pembangunan Semen Gresik Di Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati “ (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal). 

maka Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paradigma 

Konstruktivis , menurut aliran ini hukum di pandang sebagai law as relative and 

contextual consensus ( hukum pada hakektnya merupakan kesepakatan, baik 

tertulis mapun tidak tertulis yang bersifat relative dan kontekstual) dimana akan 

                                                
1 George Ritzer, Sosiologi  Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Press, jakarta,1992, halaman 8, 
2 Guba dan Lincoln, Handbooks of Qualitative Research, Sage Publication, London,1994, p.105. lihat juga 
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terjadi interkasi antara peneliti dengan obyek yang diliti, sehingga ada subyektifitas 

peneliti yang akan mempengaruhi atau memberi pengaruh pada nilai-nilai yang 

dianut dan dapat memberikan alternative pandangan  dalam mencari kebenaran 

atas realitas sosial. Pandangan ini di perkuat dengan pendapat dari F.X,Adji 

Samekto,4 konstruktivisme berangkat dari keyakinan bahwa realitas itu beragam, 

realitas berada dalam beragam konstruksi mental yang bersifat subyektif pada diri 

manusia atau masyarakat di dasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya dan 

nilai-nilai yang bersifat lokal. 

Secara metodologis paradigma konstruktivisme menerapkan metode 

hermeneutika dalam proses mencapai kebenaran. Secara metodologis, dengan 

melakukan dialogis/dialektis dengan teori hermeneutik  dapat merekonstruksi 

berbagai konstruksi yang dipegang sebelumnya, dengan melakukan dialog atau 

melakukan hubungan dialektis dengan menggunakan teori hermeneutik, akan 

diperoleh konstruksi yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat adat 

samin/sedelur sikep tarhadap konsep pembangunan berkelanjutan menuju 

pembangunan keberlanjutan ekologi (ecodevelopmentalist). 

B. Pendekatan Masalah . 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal study,5 

dimana menurut FX.adji samekto, dalam  socio legal study hukum tidak sekedar 

dikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknai hukum sebagai perilaku, 

sehingga penelusuran realitas yang sesungguhnya di harapkan akan dapat diketahui 

apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola  antar 

subyek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak. 

                                                
4
 FX.Adji Samekto, Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme, Indepth 

Publishing, Lampung, 2012 halaman.71 
5 FX.Adji Samekto, Op cit, halaman.62 



C. Spesifikasi Penelitian. 

Spesifikasi penelitian ini adalah Non Doktrinal dengan pendekatan 

interkasional/mikro, dengan analisis kualitatif ; Penggunaan pendekatan penelitian 

kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dibalik teks 

maupun fakta dalam realitas masyarakat samin dengan melakukan perlawan 

terhadap kebijakan pendirian semen Gresik di kecamatan Sukolilo kabupaten pati, 

hal ini terkait cara memahami berhukumnya masyarakat samin  yang tidak terlepas 

dari konteks sosial yang melingkupinya.6 

D. Jenis Data. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer data 

sekunder. Data sekunder melipti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Data Primer dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai data 

dalam perilaku hukum dari masyarakat, khususnya perlawanan masyarakat7 samin 

terhadap kebijakan pembangunan semen Gresik terkait dengan kebijakan 

lingkungan di wilayah Kendeng Utara, khususnya Kecamatan Sukolilo Kabupaten 

Pati 

 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Participative: Mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual dan 

multilevel analysis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktifis/ 

partisipan dalam proses transaksi sosial. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan para key informan 

                                                
6 Esmi Warassih, penelitian Socio legal, Dinamaika sejarah dan Perkembangannya,Workshop Pemutakhiran 

Metodologi Penelitian Hukum, Bandung, 20-21 Maret 2006, halaman,6. 
7 Mahadi, Falsafah  Hukum -Suatu Pengantar, mengatakan “ Masyarakat di pahami sebagai anyaman 

keseluruhan individu /kelompok dan anyaman kelompok dengan kelompok” Alumni, Bandung, 

1991,halaman,69 



berdasarkan karakteristik penelitian, sedangkan data sekunder di peroleh dari 

Konstitusi/Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan perundangan lain, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang terdahulu, majalah dan jurnal, media massa dan 

media elektronik.  Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara : 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mencari dan memperoleh peraturan 

hukum, konsepsi-konsepsi, pendapat-pendapat dan teori-teori yang berkaitan 

dengan permasalahan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh 

bahan hukum baik primer maupun bahan sekunder.  Bahan hukum primer antara 

lain perundang-undangan, peraturan-praturan hukum, sedang bahan hukum 

sekunder adalah buku, jurnal, makalah, koran, dan putusan pengadilan.  

Terhadap data sekunder yang terkumpul kemudian disistematisasi,  dalam 

arti membuat bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan 

menganalisis data8. Sedang terhadap data primer yang terkumpul melalui 

wawancara kemudian disusun ke dalam pola, kategori, fokus atau tema tertentu 

yang sesuai. Hasil  reduksi ini kemudian di-display secara tertentu untuk 

masing-masing pola, kategori, fokus atau tema yang hendak difahami dan 

dimengerti persoalannya. Pada akhirnya akan diambil kesimpulan-kesimpulan 

tertentu yang berlangsung secara siklus yang interaktif 9. 

 

b. Wawancara 

Teknik ini dilakukan kepada informan dengan menggunakan wawancara 

tertutup dan terbuka. Wawancara tertutup adalah wawancara yang jawabannya 
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9 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi, Rajawali Press, Jakarta,1992, 

hlm.270. 



sudah diarahkan atau jawaban sudah ada, sedang wawancara terbuka adalah 

wawancara yang jawabannya bebas. Teknik ini digunakan untuk mengungkap 

makna dan ungkapan simbolik dari fenomena yang terjadi dalam realitas 

masyarakat. Teknik wawancara  dilakukan secara mendalam (in depth 

interview) dengan menggunakan pedoman wawancara. Interview primer 

diperoleh dengan interview secara mendalam dengan menggunakan pedoman 

wawancara (interview guide), agar memperoleh data yang dapat digunakan 

sebagai data utama yang dapat mengungkap permasalahan yang diajukan. 

c. Observasi  

Teknik observasi ini digunakan mengamati secara langsung terhadap 

obyek yang diteliti. Dengan observasi diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang lokasi penelitian. Selain itu menurut Lexi Moleong10, dengan observasi 

diharapkan  memperoleh gambaran tentang situasi, fenomena, peristiwa dan 

perilaku yang mampu memberikan gambaran tentang fokus penelitian yang 

hendak dikaji. Dengan observasi akan diperoleh gambaran situasi dan kondisi 

lokasi penelitian secara menyeluruh. 

F. Metode Analisis Data. 

Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial 

sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka dan mengkaji law it is in human 

action, dengan analisis kualitatif berdasarkan model interaktif, yakni peneliti 

melakukan kegiatan yang berulang-ulang, berlanjut terus yang bergerak dalam siklus 

kegiatan secara bolak-balik meliputi koleksi data, reduksi data, penyajian data dan 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm.174-175. 



verifikasi data atau penarikan kesimpulan11sehinggga diharapkan akan menghasilkan 

data yang representative dan relevan dengan masalah yang diteliti.  

Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan 

transkrip interview serta material lain yang terkumpul. Karena penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif maka  maka skema kerjanya bersifat kontinu yaitu sejak berada di 

lapangan hingga penyusunan laporan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan Triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan 

data yang memanfaatkan sesuai yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. 

Tujuan Triangulasi ialah mengecek kebenaran data tertentu dengan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase 

penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan 

metode yang berlainan. Triangulasi tidak sekedar menilai kebenaran data, tetapi juga 

menyelidiki validitas data itu, oleh karena itu triangulasi bersifat reflektif.  
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Penelitian model interaktif  bila diragakan sebagai berikut12 : 
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