
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Masalah 

 

Sesuai dengan masalah yang akan di bahas, maka pendekatan masalah dalam 

penelitian ini akan dilakukan secara normatif dan empiris. 

1. Pendekatan Secara Normatif 

Pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui norma-

normayang sesuai dalam mempelajari bahan-bahan pustaka dan dokumentasi 

dengan teknik pengumpulan bahan pustaka yang erat hubungannya denagn 

alih fungsi lahan. Dalam hal ini mengkaji literatur dan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan masalah pemberian hak atas tanah negara. 

2. Pendekatan Secara Empiris 

Pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang dialakukan di lapangan 

dengan mengumpulkan informasi-informasi sesuai dengan informan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam peneliti. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian hukum empiris, data yang dipergunakan adalah data primer dan 

skunder. 
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1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui penelitian di 

lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada informan dari pihak Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat dan Camat Kecamatan 

Bengkunat Pesisir Barat. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan 

sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang 

kebijakan pertanahan dan teori penerapan pelaksanaan pemberian hak atas 

tanah negara. 

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan. 

1. Studi Pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan 

cara mempelajari prosedur dan pelaksanaan pemberiaan hak atas tanah negara 

yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang 

sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan. 

2. Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data 

primer diperoleh dengan wawancara terhadap informan. 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

diperoleh sehingga data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis 

permasalahan yang diteliti. Pengolahan data penulisan skripsi ini dilakukan 

dengan cara: 
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1. Pemeriksaan data, yeitu melakukan pemerikasaan data yang terkumpul apakah 

sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. 

2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai 

dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis. 

3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan 

data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehungga 

memudahkan dalam pembahasannya. 

 

3.4 Analisis Data 

Setelah data selesai dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, 

yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis kemudian dari hasil interpretasi dan sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan. 


