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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara 

normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang 

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat 

teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan 

doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. 
1
 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi 

penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk melihat secara 

langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang 

berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawacara dengan beberapa 

responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan 

penegakan hukum tersebut.  

Penggunaan kedua macam pendekatan masalah tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini
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3.2. Sumber Data  

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.  

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.  

3.2.1 Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data 

primer ini akan diambil dari hasil wawancara dan observasi pada Kepala Seksi 

hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung serta 

masyarakat yang menggunakan layanan Weekend Service.  

3.2.2 Data Sekunder  

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber 

yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

dibahas. Data sekunder  terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
2
 

1. Bahan hukum primer yang ada antara lain meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA) 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 

e) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar 

Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan 
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f) Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 12/se/xi/2014 Tentang Pelayanan 

Pertanahan Nasional Hari Sabtu Dan Minggu Di Lingkungan 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

seperti buku hukum, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti.  

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang bersumber dari : 

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

b. Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, dan website 

3.3. Prosedur Pengumpulan Data  

Untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan dua 

macam teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara 

membaca, mengutip literature-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas. 

b. Wawancara  

Wawancara dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth Interview). 

Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan para pihak 
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yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian dan dilakukan secara 

mendalam (in-deth Interview) untuk mendapatkan informasi. Wawancara 

dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti, namun 

tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan pertanyaan diluar pedoman 

wawancara. Hal ini guna menggali informasi lebih dalam mengenai 

pembahasan penelitian.  

3.4. Prosedur Pengolahan Data  

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan  dan 

studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, 

setelah itu di identifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah data yang dicari 

telah diperoleh, maka peneliti melakukan kegiatan-kegiatan antara lain : 

a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan 

dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. 

b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 

memudahkan dalam mendeskripsikannya.  

c. Penyusunan data yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai 

hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang 

diajukan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.  

3.5. Analisis Data  

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut 

perlu dianalisis. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi 

selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan 

dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, 
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yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan ke dalam pola, kategori, dan satu 

uraian dasar  sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan 

kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan 

data dalam bentuk uraian kalimat. 

 


