
III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisanya. Untuk

memperoleh data dari suatu penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang

diperoleh adalah data yang akurat dan dapat dipertangungjawabkan kebenarannya.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku

atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu serta melakukan penelitian terhadap

obyek yang akan diteliti  secara langsung. Untuk menggunakan pendekatan normatif-empiris,

terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan tersebut perlu

dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat.

B. Sumber Data

1.  Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pihak dinas tenaga kerja

mengeneai permasalaha yang akan diteliti dengan wawancara langsung secara terbuka kepada

Pejabat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

2.  Data Sekunder

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:



a. Bahan hukum primer, yaitu:

1) Undang Undang Dasar Tahun 1945

2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial;

4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum atau literatur hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

yaitu referensi hukum yang terkait

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan  petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan   hukum primer

dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku penelitian

hukum, dan internet.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis mengambil langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, serta

bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelusuran

kepustakaan ke perpustakaan dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.



b. Wawancara

Melalui wawancara secara langsung secara terbuka dengan pejabat yang berwenang yakni

Pejabat Dinas Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

2. Metode Pengolahaan Data

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-

tahap sebagai berikut:

Setelah mengumpulkan data, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut

dilakukan melalui:

1) Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap

sesuai dengan keperluan penelitian.

2) Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar

mempermudah dalam menganalisanya.

3) Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam

penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisanya.

D. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dari

setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam

bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dari uaraian tersebut dapat ditarik kesimpulan

sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.




