
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ialah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam 

rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada 

data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran 

rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah 

yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa 

data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.17 

 

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan, yang pertama dapat dilakukan ialah bertanya kepada orang yang 

dianggap lebih tau tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang 

tertentu). Namun bila tidak ditemukan jawabannya atau pemecahannya, maka 

dapat dicari melaui akal sehat, intuisi, prasangka atau coba-coba saja. Cara ini 

tentu tidak melalui penalaran, sehingga jawaban atau pengetahuan yang diperoleh 

bukanlah pengetahuan ilmiah. Lain halnya metode ilmiah, yaitu suatu metode 

yang mengutamakan keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari 

hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. 

Metode penelitian ilmiah menggambarkan realisasi dari rasa ingin tahu manusia 

dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat 

dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah.Oleh 

                                                             
17

iAnwar iHidayat, iMetode iPenelitian; iPengertian, iTujuan, iJenis, i(Online), 

i(Https://Www.Ststistikian.Com/2017/02/Metode-Penelitian-Metodologi-Penelitian.Html, 

iDiakses i16 iJanuari i2020). 

https://www.ststistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html
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sebabitu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan 

dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data 

dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol”.18 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini maka menggunakan Pendekatan 

Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasidan 

imelakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jelas mengenai 

ipermasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara di 

Dinas Sosial Lampung Utara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

lapangan yang lebih akurat. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. Data Primer ialah data yang didapat secara lisan dari pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan menggunakan teknik wawancara (interview), yaitu dengan cara 

bertanya secara langsung kepada pihak terkait. 

2. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. Kegiatan pengumpulan data dilakukan 

melalui tahapan-tahapan berikut: 

a. Penentuan sumber data sekunder (sumber primer dan sekunder), berupa 

                                                             
18Zainuddin, iAli. i2011. iMetode iPenelitian iHukum. iJakarta: iSinar iGrafika 
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Perundang-undangan, dokumen hukum,catatan hukum,dan literatur (hasil 

penelitian,dsb); 

b. Menginvertarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara 

membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya; 

c. Pengkajian data yang sudah terkumpul dengan Cara menelaah literatur-

literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan 

penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan 

rumusan masalah. 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

1) Data Primer, dilakukan dengan cara studi dilapangan (field research), melalui 

pengamatan (obsevation) secara langsung terhadap objek penelitian, wawancara 

(interview) merupakan tanya jawab secara langsung berupa pertanyaan yang 

bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian 

berlangsung, dimana wawancara ini mengggunakan purposive sampling yaitu 

menentukan terlebih dahulu narasumber yang akan menjadi responden yaitu 

Widiya Marta, S.H selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Cacat. 

2) Data Sekunder, dilakukan melalui studi pustaka (Library Reseach) atau 

kepustakaan, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara memahami, 

membaca, dan mengutip serta mencatat literatur berupa buku-buku, dokumen, 
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penelitian-penelitian yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan 

berbagai sumber. 

3.3.2 Pengolahan Data 

Data yang tergabung, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan 

pengaturan hukum daerah untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten 

Lampung Utara. 

2. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah 

data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. 

Semua data yang diperoleh kemudian disesuai 

3. kan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Apabila terdapat data 

yang salah maka akan dilakukan perbaikan. 

4. Koding, yaitu usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan 

macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, 

karena kegiatannya ialah memberikan kode terhadap jawaban responden 

sesuai dengan kategori masing-masing sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 

5. “Penarikan Kesimpulan, yaitusetelah data tersusun secara sistematis, 

kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat 

umum dari data yang bersifat khusus”.19 

 

                                                             
19Amiruddin iDan iH. iZainal iAsikin. iPengantar iMetode iPenelitian, iRaja iGrafindo iPersada, iJakarta, 

i2009, iHlm.169 
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3.4. Analisis Data 

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna 

menjawab permasalahan yangada. Setelah itu akan dilakukan penarikan 

kesimpulan, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang 

bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari 

permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


