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III. METODE  PENELITIAN 

1. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesisi ini adalah secara 

yurudis  normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-

peraturan yang ada hubungannya degan permasalahan yang dibahas. Sedangkan 

pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

humum dari aspek tindakan  untuk mengetahui  penyelenggraan  checks and 

balances  antara Pemerintaha Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 

Provinsi Lampung.  

2. Sumber Data  

 

Setiap penelitiaan yang dilakukan adalah merupakan  gejela-gejala tertentu 

sebagai hasil dari gejala itu kemudian disebut data
1
. Sumber data yang ada dalam 

tesisi ini berasal dari: 

a. Data Primer,  

Data Primer  adalah data adalah data yang diperoleh langsung dari nara 

sumber di lapangan melalui wawancara mengenai pokok permasalahan yang 

diteliti, dengan demikian akan diperoleh informasi dan data yang dapat 

menjawab persolan, dalam hal ini akan didapat penjelasan tentang 

bagaimana penguatan konsep checks and balances antara Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Lampung. 

                                                           
1
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b. Data Skunder 

Data skunder  adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum 

tersier. 

Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen), 

Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-

Undang N0.22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,  Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1974, tentang Pemerintah Daerah, dan Ketetapan MPR-RI 

XI/MPR/1998. Sedangkan bahan hukum skunder diperoleh dari obyek-

obyek penelitian berupa data peraturan, literatur-literatur yang didapat dari 

obyek penelitian maupun instansi terkait. Data tersebut setelah terkumpul 

dianalisa guna memperoleh jawaban yang akurat serta relevan dengan 

masalah yang diteliti.  

3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dilakkukan untuk memperoleh data skunder 

melaluserangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, menganalisa 

buku-buku yang berkaitan dengan permaslahan yang akan dibahas pada 

literatur, perauran perundang-undangan  dan bahan-bahan tertulis 

lainnya. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 
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Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer denagn 

menggunakan teknik wawancara atas dasar kuesioner yang telah 

dipersiapan sebagai panduan. Melalui studi wawancara ini diharapkan 

dapat memperoleh data primer yang mampu menjawab permasalahan. 

2. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul maka kemudian diprosese melalui pengolahan dan 

peninjauan data dengan melakukan: 

a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan 

kebenaran data dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh untuk 

mempermudah melakukan analisa. 

c. Sistematisasi, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap 

pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi 

data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan. 

4.Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif analisis. Analisis dilakuakn 

untuk menguji aspek-aspek normatif mengenai penguatan konsep checks and 

balances antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 

Provinsi Lampung, dalam menyimpulkan hasil pembahsan penulis 

berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berpikir dalam rangka 

mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakata yang 

bersifat khusus dan selanjutnya dapat diajukan saran-saran. 


