
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Penelitian

yuridis-normatif merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan

tertulis atau bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan permasalahan skripsi ini.

Pendekatan yuridis-empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan

dalam penelitian baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti

lain yang diperoleh dari narasumber. Untuk menunjang pembahasan demi pembahasan masalah,

penulis melakukan studi langsung untuk mendapatkan data-data yang berkaitan seperti di Kantor

Imigrasi Kelas III Kalianda, Jl. Yos Sudarso. No.28 Way Lunik Panjang. Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersumber dari :

1. Data Primer yaitu data pokok yang diperoleh atau bersumber dari hasil penelitian langsung

dilapangan, responden dari narasumber atau lembaga di tempat penelitian dilakukan yang



berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Studi lapangan ini dilakukan

melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) kepada

pihak imigrasi.

Informan yang dipilih adalah mempunyai keterkaitan erat dengan pokok bahasan pada skripsi

ini.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, Data sekunder

diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan peraturan perundang-

undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari :

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin

keimigrasian

3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-12.01.02 tahun 1993

tentang Pelaksanaan Pembebasan Keharusan memiliki Visa bagi Wisatawan Asing

4) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-12.01.02 tahun 1993

tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari :

1. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Peraturan pemerintah No. 26 tahun 1970 tentang Koordinasi Pengawasan Orang Asing

yang berkunjung ke Indonesia

3. Keputusan Menteri Kehakiman tentang Bebas Visa Wisata

4. Keputusan Menteri Kehakiman tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.



c. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari : karya-karya ilmiah, bahan

seminar, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang

dibahas.

C. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut :

a) Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b) Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari hukum tersier yang berhubungan dengan penegakan

hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan berdasarkan Undang-Undang nomor

6 tahun 2011.

1. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik yang berupa data sekunder maupun data primer akan diolah

melalui beberapa cara antara lain :

a. Evaluasi, yaitu data yang diperoleh diperiksa ulang dan diteliti kembali mengenenai

kelengkapan, kejelasan maupun kebenaran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

dibahas.



b. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasan masing-masing

setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.

c. Editing, yaitu dengan cara memeriksa dan meneliti ulang terhadap data yang telah diperoleh

untuk menjamin apakah data-data tersebut lengkap atau tidak kejelasannya bagi peneliti.

d. Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi dengan tujuan agar

tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

D. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu

jawaban dari responden dan data-data yang diperoleh dilapangan diedit dan dianalisis sehingga

diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan demi permasalahan yang dikemukakan dalam

skripsi ini.


