
 

 

  

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1  Pendekatan Masalah 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam 

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:  

1) Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah 

yang berkaitan dengan Pengelolaan Hak Ulayat Atas Tanah di Masyrakat Hukum 

Adat Pepadun Kabupaten Lampung Utara. 

2)    Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menggali informasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan kepala 

suku adat  Desa Negara Tulang Bawang tepatnya di Papan Balak dan Papan unik, 

Kecamatan Perwakilan Bunga Mayang di kabupaten lampung utara. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat. 

 

3.2  Data  

Data yang diperlukan meliputi data primer dan  data sekunder. Data primer adalah 

data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil 
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wawancara dengan responden yang terlibat langsung atau berhungan dengan 

pembahasan dan penelitian ini. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum 

primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum dan bahan 

hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan–tulisan 

hukum lainnya.  

 

3.3 Sumber Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan menggunakan tekhnik wawancara kepada, yaitu kepala 

suku adat masyarakat Kabupaten Lampung Utara dan Personalia BPN kantor 

wilayah Provinsi Lampung.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti 

peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.  
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari 

buku-buku, literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini.  

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok 

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder. Bukan merupakan bahan hukum, 

secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan 

kebijakan hukum dilapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

ensklopedia, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan 

lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini.  

 

3.4    Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature yang ada 

hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas.  

 



42 

 

 
 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan 

wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.  

 

3.5 Metode 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 kajian terhadap pengelolaan hak ulayat atas tanah di masyarakat 

hukum adat pepadun Kabupaten Lampung Utara.  

2. Editing  

Editing yang 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 untuk proses selanjutnya. 

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang 

ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul 

diseleksi dan diambil data yang diperlukan.  

3. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang 

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.  

4) Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 

datatersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.  
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5) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara 

sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang 

bersifat umum dan yang bersifat khusus.  

 

3.6 Analisis Data 

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna 

menjawab permasalahan yang ada. 


