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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul 

(Abdulkadir Muhammad, 2004:43). 

 
 
3.1 Pendekatan Masalah  
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan 

empiris. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji 

peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan 

prosedur pemeliharaan rumah susun sederhana sewa. Sedangkan pendekatan 

empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang 

keadaan yang terjadi pada prakteknya dan terhadap pihak-pihak yang dianggap 

mengetahui masalah yang berhubungan dengan pemeliharaan rumah susun 

sederhana sewa. 
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3.2 Sumber Data 
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.2.1 Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek 

penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang 

diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang 

berhubungan dengan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa 

keteguhan oleh UPT Rusunawa. 

1) Wawancara dengan Sub. Bagian Tata Usaha, yaitu Bapak A. Wahab, 

S.H.,M.H. 

2) Wawancara dengan Staf UPT Rusunawa, yaitu M. Aruan. 

3) Wawancara dengan penghuni rusunawa  

 

3.2.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari: 

3.2.2.1 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan meliputi : 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 

c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 

d) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. 



22 
 

 
 

e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/Permen/M/2007 

tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. 

f) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2009 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pada 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. 

3.2.2.2 Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta 

memahami bahan hukum primer seperti literatur dan hasil karya ilmiah 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

3.2.2.3 Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, 

artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti 

karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

 
 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 
 

3.3.1 Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

3.3.1.1 Studi Kepustakaan (Library Researce) 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada 
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hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

3.3.1.2 Studi Lapangan (Field Researce) 

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada tempat atau objek penelitian, dalam penelitian ini digunakan 

teknik wawancara, yaitu usaha memperoleh data dengan melakukan tanya 

jawab pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan.  

 
3.3.2 Pengolahan Data 
 
Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi 

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 

dengan pembatasan upaya pemeliharaan rumah susun sederhana sewa. 

2. Editing 

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan 

para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 

apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan. 

3. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok 

yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 
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4. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 

data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat. 

5. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun 

secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu 

kesimpulan yang bersifat umum data yang bersifat khusus. 

 
 
3.4 Analisis Data 

 
Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif 

maksudnya adalah  analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci 

kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga 

memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


