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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.
1
 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah 

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kota 

Bandar Lampung ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.Pendekatan 

yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi 

dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh 

mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan di Kota 

Bandar Lampung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lapangan yang 

lebih akurat. 

 

 

 

                                                           
1
Abdul Kadir. M. Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rineka Cipta,2004) 
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B. Sumber Data 

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data Primer dilakukan dengan 

menggunakan tehnik wawancara terhadap: 

a. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. 

b. SLB PKK Provinsi Lampung. 

c. SLB Dharma Bhakti Bandar Lampung. 

d. PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Bandar Lampung. 

e. SMA N 14 Bandar Lampung 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari aturan perundang-

undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui 

tahapan-tahapan berikut : 

a. Penentuan sumber data sekunder (sumber primer dan sekunder), berupa 

perundang-undangan (undang-undang dan peraturan daerah), dokumen hukum, 

catatan hukum, dan literatur lainnya; 

b. Mengiventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara 

membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya; 

c. Pengkajian data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah literatur dan 

bahak kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini. 
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2.1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini 

bersumber dari bahan hukum positif seperti: 

a. Undang-Undang Dasar 1945, 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara 

Nomor 3886). 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaga Negara Nomor 5234). 

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara 

Nomor 4437). 

e. Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1974 tentang Penyandang Cacat (Lembaran 

Negara Tahun 1974 Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437). 

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara 

Nomor 5251). 

g. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 

4301). 

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
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Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737). 

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, 

Tambahan Lembaga Negara Nomor 4496). 

j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

 

2.2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam hal ini berupa literaturdannorma-

norma hukum, hasil penelitian dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang 

berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak atas pendidikan penyandang disabilitas 

di Kota Bandar Lampung. 

 

2.3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelas dengan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti 

jurnal, surat kabar, makalah, internet, buku penelitian hukum dan kamus besar 

bahasa indonesia. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Studi Kepustakaan(Library Research) 

Penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, yaitu dengan menentukan sumber 

data sekunder, identifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang 

relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan serta 

pengkajian data yang sudah terkumpul guna meningkatkan relevansi dengan 

kebutuhan dan rumusan masalah.
2
 

2. Studi Lapangan (Field Research),  

Studi lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data primer dengan model pertanyaan 

terbuka yang bersumber langsung dari pihak-pihak terkaitpemenuhan hak 

pendidikan penyandang disabilitas. 

 

D. Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan 

sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis 

permasalahan yang diteliti, adapun pengolahan data yang dimaksud melalui 

tahapan sebagai berikut: 

a. Pengolahan data (editing) yaitu pemeriksaan data yang terkumpul melalui studi 

pustaka, studi dokumen yang relevan, jelas dan tanpa kesalahan. 

b. Penandaan data (coding) yaitu pemberian tanda atau catatan data yang 

diperoleh untuk menyatukan jenis dan sumber data (buku, literatur, perundang-

undangan dan dokumen). 

c. Rekonstruksi data (reconstruction) yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 

                                                           
2
Ibid.,hlm. 125. 
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d. Sistematisasi data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan 

masalah. 

E. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan adalah deskripsi kualitatif yaitu pembahasan 

penelitian ini dengan cara memaparkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat serta 

memberikan interpretasi data dalam bentuk kalimat secara sistematis sehingga 

dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. 

Proses penarikan kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum berdasarkan 

fakta yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang menyebabkan kesimpulan 

tersebut dapat menghasilkan saran atau mungkin melahirkan teori-teori baru. 

 


