
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

dan yuridis empiris. 

a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang melalui studi kepustakaan 

(library reseach) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan 

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus. 

Berdasarkan pengertian diatas maka pendekatan yuridis normatif dan pendekatan 

yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis eksistensi 

lembaga ombudsman perwakilan lampung sebagai lembaga pengawas eksternal 

terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan 

pemerintah, khususnya di wilayah pemerintahan Provinsi Lampung. 
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B. Jenis dan Sumber Data 

1. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu: 

a. Data pustaka yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang 

terdapat dalam tulisan-tulisan berupa buku, peraturan perundang-

undangan, jurnal, ensiklopedia, kamus, majalah, dan sebagainya. 

b. Data lapangan yaitu data yang diperoleh dari wawancara baik berupa 

keterangan, pendapat maupun sikap dari pihak yang menjadi objek 

penelitian. 

2. Jenis data di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan, 

hasil wawancara dengan responden maupun narasumber dari hasil 

observasi tentang eksistensi lembaga ombudsman perwakilan lampung 

dalam melaksanakan pengawasan maladministrasi oleh penyelenggara 

Negara dan pemerintah terhadap pelayanan publik di Provinsi Lampung. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

(library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

1) Bahan hukum Primer, terdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar 1945. 

b) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia. 

 

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

e) PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan SPM. 
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f) PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. 

 

g) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 002 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. 

 

h) Kepmenpan Nomor 63/KEPMEN/PAN/17/2003. 

 

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan 

hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta 

memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen serta 

makalah hukum. 

1) Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan kelengkapan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus hukum dan sumber internet. 

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yaitu: 

dengan membaca dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan 

pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini serta mengutip data penelitian ORI beserta akademisi Unila 

sebagai bahan acuan untuk mengetahui tentang Tingkat Kepatuhan 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung 

terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.. 
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2) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan 

dengan menumpulkan data secara langsung pada Kantor perwakilan 

Ombudsman di Bandar lampung guna memperoleh data yang dibutuhkan. 

Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu 

mengajukan Tanya jawab kepada responden penelitian dengan 

mengguanakan pedoman wawancara yang telah peneliti persiapkan. 

Adapun responden penelitian ini adalah: Kepala Kantor Ombudsman serta para 

asisten yang membidangi pengawasan, pencegahan, serta penyelesaian laporan 

terhadap pengaduan atas pelayanan publik di wilayah pemerintahan provinsi 

lampung. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah 

dengan melalui tahapan sebagai berikut: 

1) Seleksi Data 

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

2) Klasifikasi Data 

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

kepentingan penelitian. 
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3) Penyusunan Data 

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang 

bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan 

untuk mempermudah interpretasi data. 

D. Analisis Data 

Data sekunder dan data primer hasil pengolahan tersebut dianalisis secara 

kualitatif komprehensif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat 

yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pokok bahasan yang 

ditentukan, sehingga memudahkan interpretasi dan menarik kesimpulan yang 

tepat sehingga menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna. 


