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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan  masalah yang  digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris, 

yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum.
32

 

 

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan 

dalam mencari data sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan 

masalah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang 

biasa disebut dengan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan dokumentasi 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian 

secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan 

penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan 

pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. 

 

 

 

                                                           
32

 Abdulkadir Muhammad,  Hukum dan Penelitian Hukum,  (Bandung, : PT.Citra Aditya Bakti), 

2004, hlm. 201 
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3.2  Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah  data yang diperoleh secara langsung atau studi 

lapangan, yaitu melakukan wawancara dengan responden yakni petugas Unit 

Pelayanan Cepat dan wajib pajak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi 

kepustakaan yang terdiri dari; 

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat 

berupa perundang-undangan berikut; 

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

b. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. 

c. Undang-Undang Nomor  22 Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

d. Undang-Undang Nomor  25 Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik 

e. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

f. Peraturan  Pemeritah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

g. Peraturan  Pemeritah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. 

h. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor. 
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i. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah. 

 

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui 

studi   kumpulan  buku-buku, literatur,hasil karya ilmiah sarjana, dan laporan 

hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

3.3  Prosedur Pengumpulan Data 

 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan; 

1. Studi Kepustakaan, yaitu memperoleh data sekunder dengan membaca, 

mengutip, dan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

2. Studi Lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap Optimalisasi Unit Pelayanan Cepat terhadap Pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung dan melakukan wawancara 

dengan pihak terkait yaitu; Para Petugas Unit Pelayanan Cepat dan Wajib 

Pajak yang menggunakan Unit Pelayanan Cepat untuk pembayaran Pajak 

kendaraan bermotornya. 

 

Penelitian  melakukan  interview dan observasi  dalam mengumpulkan data yang 

menyeluruh di semua Unit  Pelayanan Cepat  pada samsat-samsat Kabupaten/Kota 

di Provinsi Lampung. 
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3.4 Pengelolaan Data 

 

Pengolahan data dilakukan dengan cara : 

1. Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan 

dalam penelitian  ini; 

2. Pemeriksaan data (editing ) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah; 

3. Klasifikasi data, yaitu memaparkan data menurut tata urutan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah 

dianalisis; 

4. Penyusunan data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan 

diinterprestasikan. 

 

3.5 Analisis Data 

 

Analisis  data yang dipergunakan adalah deskripsi kualitatif, yaitu pembahasan 

skripsi ini dengan cara memeparkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat dan 

memberikan interprestasi data dalam bentuk kalimat secara sistematis, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. 

Proses penarikan kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum dari hasil 

penelitian yang menyebabkan kesimpulan tersebut dapat menghasilkan saran atau 

jika mungkin melahirkan teori-teori baru. 

 


