
 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Pendekatan Masalah 

Guna menjawab seluruh masalah yang ada di bab 1 maka penulis  dalam 

penulisan skripsi menggunakan dua dsar dalam melakukan penelitin yaitu dengan 

pendekata normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif adalah dengan 

melihat langsung melakukan bedah buku dan perundang undangan  melihat secara 

jelas peraturan dan permasaah yang sedang penelitian. Sedangkan, pendekatan 

secara empiris adalah melihat langsung keadaan yang berda diwilyah penelitian 

dan berkaitan dengan pembahasan didalam skripis ini. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang dipakai serta jenisnya  dalam penelitian ini yaitu data sekunder 

dan data primer. Data sekunder adalah peraturan yang didapat  dari kepustakaan 

buku dan perturan peraturan 

Sedangkan data sekunder adalah data yangdidapat dari obsevasi lapangan yang 

langsung mengamati keadaan yang adad dan mengungkap masalh maslahan yang 

ada dilapangan 

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah; 

a. Bapak Sumeh selaku Kepala Desa Sindang Agung; 

b. Sdr. UUN selaku Perangkat Desa Sindang Agung. 

 

 



 
 

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.3.1. Teknik Pengumpulan Data  

Didalam pengumpulan data dari penelitian ini teknik yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi ini guna melihat dan mengkorelasikan peraturan yang mencari seluruh 

buku peraturan jurnal serta bebrapa pendapt ahli guna dapat menjawab 

permasalah yang berada pada bab 1 

Studi Lapangan 

Studi lapangan ini guna melihat dan menemukan data yang dibutuhkan untuk 

menjawab permaslahan yang sedang penulis teliti. Studi ini melakukan 

pengamantan yang langsung dengan bertanya, betemu dengan narasumber 

guna mendapatkan data yang real dan tidak mengandung unsure hoax 

 

3.3.2. Teknik Pengolahan Data 

Apabila data telah terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder, maka 

uraikan melalui cara-cara sebagai berikut: 
 

a. Data yang telah diperoleh dari hasil pustaka dan observasi dilapngan serta 

wawancara kemudian dipriksa dan pilih mana yang mungkin untuk dapat 

menjawab maslah. 

b. Data yang penulis priksa kemudian mengelompokaan pada kelompoknya agar 

memudahkan penuis dalam melakukan penulisan, data yang berupa studi 

pustaka dan lapangan tersebut sangan penting untuk mengungkapa msalah 

yang ada dalam peneletian ini 

 

 



 
 

3.4. Analisis Data 

 Menegalisa merupakan bagian terakhir seyelah data yang didapatkan sudah 

terkumpul dan dirasa cukup, menganalisa ini guna memudahkan penulis dalam 

menyusun kata yang telah didapat dalam penelitan, Dengan ini menggunakan 

analisis berdsarkan mutu. Analisis kualitatif digunakan dengan cara merincikan 

masing-masing data yang sudah disusun secara lengkap kemnudian dibentuk 

kalimat sehingga mendapatkan uraian yang lengkap dan mudah 

menginterprestasikannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


