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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

 

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu 

penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan 

sistem hukum.
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Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan 

untuk  melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau 

antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan 

wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

 

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau 

kontrak) secra in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.
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Penggunaan  kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini. 

 

3.2. Sumber Data 

 

3.2.1. Data Primer 

 

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil studi dan penelitian di 

lokasi penelitian. Yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan 

penelitian yaitu POLRESTA Bandarlampung dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandarlampung. 

 

3.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi terhadap bahan hukum, data 

sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yaitu: 

a) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

c) Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Penanaman Modal 

d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 

e) Juklap Kapolri No.Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan 

Kegiatan Masyarakat. 
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2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku 

ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya. 

 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, 

kamus besar bahasa indonesia, majalah, surat kabar dan jurnal penelitian 

hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang di dapat melalui internet. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan   skripsi ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

a) Studi Kepustakaan  

 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan 

pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian 

keterangan saksi. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan 

mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup 

penelitian ini. 

 

b) Studi Lapangan 

 

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan 

wawancara dengan memberikan pertanyaan (question) kepada Informan di 

POLRESTA Bandarlampung yaitu Kasat Intelkam dan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandarlampung untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

permasalahan yang peneliti kaji, yaitu tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Konser 

Musik di Kota Bandarlampung. 
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3.4. Metode Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau 

artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan. 

b) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi 

atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. 

c) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

menginterprestasikan data. 

 

3.5. Analisis Data 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif 

dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari 

penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga 

memiliki arti dan dapat ditarik kesimpulan. Dari analisis tersebut dapat 

disimpulkan dengan cara induktif yaitu cara berfikir dalam menguraikan data 

yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum.
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