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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3. 1.  Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan  masalah yang digunakan dalam membahas Peranan Pemerintah 

Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Perumahan, adalah pendekatan secara 

Normatif dan Empiris. 

a. Pendekatan secara Normatif dilakukan dengan cara melihat, 

mengumpulkan, menelaah dan mempelajari peraturan perundang –

undangan yang belaku, serta dokumen – dokumen, doktrin – doktrin 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Pendekatan secara empiris yaitu adalah suatu pendekatan yang dilakukan 

dengan cara melihat, mengumpulkan, dan mempelajari semua informasi 

mengenai penerapan hukum didalam prakteknya, dalam hal ini 

menyangkut peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa 

Perumahan. 

 

3. 2.  Sumber Data 

 

Data adalah keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang sesuatu 

keadaan dari suatu permasalahan. Data yang dikkumpulkan dalam rangka 

penelitian ini menurut sumber dibedakan menjadi : 
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a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

kegiatan penelitian lapangan mengenai peranan pemerintah daerah 

Pemerintahan kota provinsi Lampung. 

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan 

perpustakaan yang berapa literatur – literatur, peraturan perundang – 

undangan dan dokumentasi lain yang ada hubungannya dengan masalah 

yang akan dibahas. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan yang berguna untuk 

memberikan Informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan Hukum 

Primer, bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas atau diteliti dalam skripsi ini. 

 

3. 3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

3.3.1.  Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam upaya pengumpalan data yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam 

penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua cara yaitu : 

a. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung ditempat yang dijadikan objek 

penelitian.  Dilakukan juga wawancara kepada para pihak – pihak yang 

menjadi objek penelitiaan, dengan spesifikasi berikut : 

1. Angota DPRD   : 1 Orang 

2. Pegawai Kecamatan   : 1 Orang  
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3. Pegawai Kelurahan   : 1 Orang 

        --------------- 

    Jumlah    : 3 Orang 

 

 

b.   Studi Kepustakaan  

studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang sekunder sebagai 

data pendukung data primer. Studi kepustakaan dilakukkan dengan cara 

membaca, mengutip hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa 

peraturan penting  perundangan – undangan, literatur dan bahan – bahan 

hukum tertulis lainnya yang berkaitan langsung dengan materi penelitian.  

 

 

3.3.2.  Prosedur Pengolahan Data 

 

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses 

melalui pengolahan data dengan cara : 

a. Evaluasi, yaitu data yang telah diperoleh dan terkumpul selanjutnya 

diperiksa kembali untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan – 

kekurangan dan kesalahan – kesalahan serta apakah data tersebut sesuai 

dengan permasalahan yang sedang diteliti atau tidak. 

b. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan masing – 

masing data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan. 

c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap – tiap pokok bahasan 

secara sitematis sehingga memudahkan interprestasi data. 
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3.3. 4.  Analisis Data 

 

Data yang telah diperoleh dalam penelitian kemudian di analisis secara kualitatif, 

yakni dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat – kalimat, sehingga dapat 

diperoleh gambaran secara jelas tentang masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya 

disusun sebagai sesuatu kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan. Penarikan 

kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu suatu metode penarikan kesimpulan 

dengan berdasarkan fakta – fakta hukum yang bersifat khusus kemudian ditarik 

suatu kesimpulan yang bersifat umum. 


