
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

 

 

Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan 

hukum sebagai norma atau peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah 

yang akan dibahas guna menunjang data-data yang dihasilkan melalui studi 

lapangan. Pendekatan masalah selanjutnya digunakan pendekatan secara 

Penelitian secara yuridis empiris adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara langsung kepada objek penelitian. 

 

Pendekatan masalah adalah suatu gerak langkah untuk mencari dan mendapatkan 

jawaban atas masalah yang diajukan. Untuk mendekati pokok permasalahan 

dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara Pendekatan yuridis normatif 

yaitu dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan hukum sebagai norma atau 

peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas guna 

menunjang data-data yang dihasilkan melalui studi lapangan.  Penelitian secara 

yuridis empiris adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan cara langsung kepada objek penelitian. 
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3.2 Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dibagi menurut jenisnya. 

Kedua jenis data tersebut yaitu : 

1. Data primer, yaitu data yang penilti dapatkan penelitian dari lapangan, baik 

yang didapat dari hasil pengamatan maupun hasil suatu wawancara dengan 

pihak yang berkompeten. Wawancara oleh kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan seksi pengkajian dan 

pengembangan Usaha Kecil Menengah, seksi pemberdayaan Usaha Kecil 

Menengah, dan seksi pengawasan Usaha Kecil Menengah. 

2. Data sekunder, yaitu data yang peneliti peroleh dari studi kepustakaan, yang 

berupa bahan-bahan hukum seperti : 

Bahan hukum primer, yaitu:  

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 

2. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 

Menengah  

3. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka 

panjang daerah 

4. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Daerah Provinsi Lampung 

5. Peraturan Gubernur Lampung No. 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 

Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah 

Lampung 

6. Peraturan Walikota Bandar lampung No. 3 Tahun 2008 tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung 
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7. Peraturan Walikota Bandar lampung No. 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Masyarakat 

Membangun Tapis Berseri Kota Bandar lampung  

 

Bahan hukum sekunder, yaitu: berupa literatur-literatur, pendapat para ahli atau 

pakar, makalah-makalah seminar, dan lain-lain.  

Bahan hukum tersier yaitu: Berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, media 

cetak dan elektronik, kamus bahasa indonesia. 

 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

 

langkah- langkah yang penulis lakukan dalam pengumpulan data  

adalah sebagai berikut : 

Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara : 

a.   Studi Kepustakaan 

Hal ini peneliti lakukan dengan cara membaca dan mengutip serta    

Mencatat dari berbagai literature/ buku, media masa dan peraturan 

Perundangan-undangan yang ada kaitanya dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 

b.   Studi Lapangan 

Hal ini penulis lakukan dengan cara wawancara dengan responden yang 

telah di tentukan sesuai daftar pertanyaan yang telah di tentukan 

sebelumnya dan akan di kembangkan pada saat wawancara berlangsung. 
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3.3.2  Pengolahan Data 

Setelah prosedur data terkumpul maka dilakukan prosedur pengolahan data antara 

lain : 

a. Seleksi data yaitu memeriksa data yang di peroleh untuk mengetahui apakah 

data tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan apabila ada data 

yang salah maka penulis akan mengadakan perbaikan terhadap data yang 

kurang lengkap. 

b. Mengklasifikasi data yaitu data yang telah diseleksi diklasifikasikan sesuai 

dengan bidang pembahasan guna mengetahui tempat dari masing-masing 

data tersebut. 

c. Sistematika data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai 

dengan pokok bahasan sehingga memudahkan menganalisis data tersebut. 

 

3.4 Analisis Data 

 

Analisis data merupakan tahap akhir dari penelitian yaitu menggunakan analisis 

kualitatif suatu teknik analisis dengan cara mengkaji, membandingkan data 

sekunder yang didapat dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk pernyataan dan 

aturan kalimat-kalimat secara deskriptif untuk kemudian disusunlah suatu 

kesimpulan yang dapat memberikan gambaran secara umum dan hasil makalah 

yang diteliti. 

 

 

 

 


