
 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN  

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

adalah dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan strategi dan kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam Jaminan Pemenuhan Hak atas 

Pendidikan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah dilakukan untuk 

mempelajari hukum dalam kenyataannya di lapangan. 

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data lapangan dan data 

pustaka, yaitu: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di 

lapangan. Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara 

dengan pihak yang berkaitan dengan instansi terkait yaitu Pegawai pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan. 

2. Data Sekunder,  yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data 

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan 
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peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Data 

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara 

lain: 

1) UUD 1945. 

2) Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

terhadap HAM. 

3) Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan 

Daerah. 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan 

Anak. 

5) Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

6) Undang-Undang Nomor  34 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan 

Pendidikan 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Pendidikan Nasional. 
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12) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Program Wajib 

Belajar 12 tahun. 

b.  Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan 

dengan jaminan pemenuhan hak atas pendidikan Kabupaten Way Kanan. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup 

bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya. 

 

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan 

serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan 

mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan permasalahan. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara 

mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara 

terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih 

dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam hal ini 

diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Waykanan yaitu Gino Vanollie, Sekretaris 
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Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan yaitu Desparda Simamora, dan Dien 

Mariska, selaku staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Way Kanan, Kepala Sekolah SMPN 6 Negeriagung Way Kanan yaitu 

Pawit Abimaba, dan Kepala Sekolah SMPN 3 Baradatu yaitu Rohjayati.  

 

2. Pengolahan Data 

 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti 

kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga 

terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 

b. Interprestasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan, data 

serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik 

suatu kesimpulan. 

c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok 

permasalahan, sehingga memudahkan analisis data. 

 

D. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu mengambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil 

penelitian, dengan menguraikan sistematis untuk memperoleh kejelasan dan 

memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut 

kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu 

suatu penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk 

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab 

permasalahan yang diajukan. 


