
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan  Masalah 

Metode  pendekatan  masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif dilakukan untuk melihat bagaimana teori-teori, asas-asas, dan doktrin-

doktrin hukum yang berhubungan atau kaitannya dengan Efektivitas Penerapan 

Sanksi Pidana di dalam Perda. Adapun pendekatan yuridis empiris yaitu metode 

pendekatan dilakukan dengan berdasarkan fakta objektif yang didapatkan dalam 

penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil 

kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber. 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Data yang  digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di 

lapangan yang ada hubungannya dengan  masalah yang diteliti.
22
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2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen  resmi dan seterusnya, yang meliputi: 

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam  penelitian  ini adalah : 

(1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor  

III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan 

Perundang-undangn; 

(2) Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

(3)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, 

(4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun2010 

Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer yang meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan hak uji materil 

c. Bahan hukum tersier 

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder , antara lain kamus dan ensiklopedia. 
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C. Penentuan Responden 

 

Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil responden penelitian yang ada 

kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun responden dalam 

penelitian ini adalah Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Sat.Pol.PP Kota Bandar Lampung, 

Kasubag Persidangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dan Koordinator 

Penanganan Kasus dan Pengorganisir LSM LAda Bandar Lampung. 

 

Adapun responden dalam penelitian ini yaitu : 

 

1. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung     : 1 orang 

2. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Sat.Pol.PP Kota Bandar  

Lampung            : 1 orang 

3. Kasubag Persidangan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung  : 1 orang 

4. Koordinator Penanganan Kasus dan Pengorganisir LSM 

 LAdA Bandar Lampung                      : 1 orang  

Jumlah             : 4 orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan 

menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu : 
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a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 

penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-

undangan, buku-buku, media massa dan bahan tertulis lainnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan 

menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis. 

2.  Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul, baik yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun 

studi lapangan, maka diolah dengan cara sebagai berikut:  

 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai 

kelengkapan, kejelasan, dan kebenaranya, sehingga terhindar  dari 

kekurangan dan kesalahan. 

b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data tiap-tiap 

pokok bahasan secara sistematis. 
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E. Analisis Data 

 

Analisis data dalam penalitian ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya 

menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat 

(deskriptif). Berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan 

data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian 

ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 


