
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.     Pendekatan Masalah 

Upaya-upaya yang dibuat dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah yang 

di identifikasikan dalam penelitian ini, dilakukan dengan memakai pendekatan 

empiris. 

Pendekatan Empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan secara langsung dengan 

mengumpulkan data yang diperoleh dilapangan secara langsung guna mengumpulkan 

semua data yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara  kepada 

pihak terkait maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian 

dilapangan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada : 

a. Drs SUTIKNO, MM yaitu  Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga    

Berencana Kabupaten Lampung Utara.  

b. Anita Roni, SSt yaitu tenaga kesehatan sebagai pelaksana kegiatan pelayanan KB 

di kecamatan Kotabumi.  

3.2.  Jenis dan  Sumber Data 

keistimewaan dalam penelitian ilmu hukum empiris  dalam melakukan analisis 

hukum yaitu ada pada sumber datanya, Yang didapat melalui wawancara maupun 

dengan pengamatan secara seksama pada objek penelitian di lapangan. 



3.2.1    Data Primer  

Data primer adalah informasi yang didapatkan melalui Tanya jawab kepada pihak 

terkait yang merupakan kunci utama dalam penelitian di lapangan.  

3.2.2.   Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber 

dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada. 

3.3.     Teknik Pengumpulan  dan Pengolahan Data 

3.3.1.  Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang akan diolah pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teknik : 

a. Studi kepustakaan, Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder 

dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan merangkum data berkaitan 

dengan permasalahan dari bahan-bahan pustaka. 

b. Studi Lapangan, Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, yaitu 

dengan wawancara dan observasi atau pengangamatan.  

Wawancara yaitu suatu metode Tanya jawab yang dilakukan secara langsung 

kepada pihak terkait dalam penelitian ini. 

Observasi yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan melalui pengamatan 

serta pencatatan data yang diperoleh dilokasi penelitian. 



3.3.2.    Teknik Pengolahan Data 

Setelah data yang diperlukan diperoleh, baik studi kepustakaan dan studi lapangan, 

maka akan di proses melalui pengolahan data melalui tahapan seperti dibawah ini:  

a. Klasifikasi adalah kegiatan dalam pengumpulan dan pengelompokan data 

berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat oleh penulis. 

b. Pengkodean (Coding) adalah kegiatan yang dilakukan dengan memberi tanda 

berupa angka pada jawaban responden yang didapatkan gunanya untuk 

menyederhanakan jawaban responden 

c. Editing adalah data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali tentang 

kelengkapannya, kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 

d. Sistematisasi adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan urutan 

bahasan agar  memudahkan penulis dalam menganalisa data. 

3.4.   Analisis Data 

Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan 

mendeskrepsikan data kedalam bentuk penjelasan secara sistematis. Analisis 

kualitatif dibuat dengan cara menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam 

bentuk kalimat agar mendapatkan gambar yang jelas dan mudah dalam 

menginterprestasikannya. 

 

 

 

 


