
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis dalam melakukan penulisan ini 

dilakukan beberapa tahap sebagai beriku :  

3.1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam  penelitian ini Pendekatan  empiris 

adalah  pendekatan yang dilakukan  dengan jalan  melihat kenyataan secara 

langsung yang terjadi di lapangan terhadap hal yang menjadi objek dari penelitian 

ini.11 

3.2. Jenis Dan Sumber Data 

Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan 

permasalahannya dalam penelitian, yaitu: 

a. Bahan   hukum    primer    adalah   bahan     hukum  yang   mempunyai  

kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai 

kekuatan mengikat pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen 

hukum, dan pustaka hakim, undang-undang dan lain-lain). 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, surat kabar, artikel, 

internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang 

dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.  

                                                 
11Suteki,  Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum. (Filsafat teori dan  praktik) PT Rajam 

Grafindo Persada. Depok. 2018. Hlm  104 

 



 

 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap 

bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama 

bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.12 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan datayang penulis pergunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

a.  Studi pustaka, dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah  dan mengutip 

data dari   berbagai    buku    literatur   dan   perundang-undangan   yang   

berlaku  dan dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

b. Studi lapangan, dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi 

dimaksud adalah pengamatan dan pencatatan data yang diperlukan dilokasi 

penelitian. Oleh karena itu, penulis mempertimbangkan nama-nama dibawah 

ini sebagai bagian dari analisis data13untuk memperoleh data-data dalam 

penelitian ini, adapun Responden yang akan diwawancarai adalah Bustomi 

selaku Ka Unit BRI Bahuga. 

 

3.3.2. Pengolahan Data 

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data 

sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan 

data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif 

                                                 
12Ibid,  Hlm 13-14. 
13

 Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, UI Pers, 2007, hlm. 15-

21.  



 

 

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui 

tahap: pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), 

analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding). 

1) Editing (Pemeriksaan Data)  

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari 

kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

relevansinya dengan dta yang lain.14 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber Ka. Unit BRI 

Unit Bahuga serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun 

penelitian ini. 

2) Classifying (Klasifikasi) 

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari 

hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan 

langsung di lapangan atau observsi.15 Seluruh data yang didapat tersebut dibaca 

dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal 

ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan 

dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh 

peneliti. Kemudian data-data tersebut dipihah dalam bagian-bagian yang 

memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan 

data yang diperoleh melalui referensi. 

 

3) Verifying (Verifikasi)  

                                                 
14 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Hal 

85 
15 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), Hal 

104-105. 



 

 

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari 

lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.16 

4) Concluding (Kesimpulan)  

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses 

pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data 

terkait dengan objek penelitian peneliti.17 Hal ini disebut dengan istilah 

concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari 

empat proses sebelumnya: editing, classifying, verifying analyzing. 

 

3.4. Analisis Data  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendiskusikan bahan hasil penelitian 

berdasarkan pada pengumpulan data di atas dengan melihat seluruh data-data 

yang tersedia dari berbagi sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan 

lalu menelaah kembali seluruh data tersebut. Kemudian akan di tarik kesimpulan 

secara induktif yaitu cara berfikir dan menemukan kesimpulan yang bersifat 

umum untuk menjawab permasalahan tersebut. Data selanjuthya dianalisa secara 

kualitatif. Analisis secara kualitatif  adalah analisis dalam laporan penelitian 

kualitatif18  yang disusun dalam kalimat yang sederhana, sistematis, memenuhi 

kebutuhan penelitian yang sudah direncanakan, serta mudah dipahami 

sebagaimana terdapat dalam bab 4 penyajian data dan pembahasan.  

 

 

 

 

                                                 
16 Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar 

Baru Argasindo, 2002), Hal 84. 
17 Ibid Hal 91 
18 Septiawan Santana, Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka bor Indonewsia, 

2010, hlm.17-18.  


