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Metode berasal dari kata methodos (Yunani) adalah cara atau menuju jalan. Dimana 

dalam kegiatan ilmiah tersebut berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) agar 

memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban 

yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.41 

Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris research (re ber-

arti kembali, dan search berarti mencari) dengan demikian research berarti mencari 

kembali. 

Kata research berasal dari bahasa Latin reserare yang berarti mengungkapkan atau 

membuka. Kata ini juga diIndonesiakan menjadi riset. Dengan demikian, research 

dapat difahami sebagai suatu kegiatan untuk mengungkap atau membuka pengeta-

huan, karena pengetahuan baik yang telah ada maupun yang masih belum ditemu-

kan, dianggap sudah ada atau tersembunyi di alam, hanya memerlukan pengungka-

pannya.42 Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali sesuatu yang benar, 

dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab per-

tanyaan atau ketidaktahuan tertentu. 

                                                           
41  Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik, 

cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 148 

42  Ibid, hlm. 125 
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Wignjosoebroto mendefinisikan bahwa metode penelitian merupakan jalan atau 

cara yang digunakan dalam menemukan serta mencari kebenaran suatu penge-

tahuan dalam menjawab suatu masalah.43 Penelitian hukum dimaknai dalam kon-

teks hubungan hukum dengan masyarakat. Sementara, Cohen mempunyai definisi 

jika legal research adalah: ”the process of finding the law that governs activities in 

human society. It involves locating both the rule which are enforced by the states 

and commentaries which explain or analyze these rule,” yang dalam pengertian 

secara bebas difahami sebagai suatu proses dalam penemuan serta pengkajian atur-

an atau hukum yang memiliki sifat mengatur kegiatan di masyarakat yang oleh 

negara diberlakukan berikut analisis (penjelasan atau komentar) aturan atau hukum 

tersebut.44 

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Zainuddin Ali adalah, selain 

sebagai kegiatan pemeriksaan terhadap faktor hukum untuk upaya pemecahan dari 

masalah yang timbul dalam gejala hukum, penelitian hukum merupakan kegiatan 

ilmiah yang memiliki tujuan mempelajari suatu atau bahkan beberapa gejala hukum 

tertentu melalui cara melakukan kegiatan analisis terhadap gejala-gejala yang 

muncul dengan menggunakan dasar metode, sistematika, serta pemikiran tertentu.45 

Secara luas dapat difahami bahwa, penelitian hukum termasuk setiap langkah dari  

suatu tindakan yang diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri deng-

an aplikasi dan komunikasi hasil penelitian tersebut.46 Tipe penelitian deskriptif 

                                                           
43  Candra Kusuma, Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum, Epistema Institute, Jakarta, 

2013, hlm. 13 

44  Ibid. 

45  Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum, Ed.1, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.18 

46  Op. Cit, Candra Kusuma, hlm. 14 
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kualitatif dipakai penulis dalam penelitian ini, untuk menggambarkan fakta-fakta/-

keadaan yang tampak di lapangan secara jelas dengan teknik Observasi dan wawan-

cara. 

3. 1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empris 

yang bersifat simbolik atau konstruktivis,47 dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara dilapangan guna mendapatkan data-data kongkret mengenai objek pe-

nelitian. 

3. 2. Jenis dan Sumber Data 

Sesuai dengan pendekatan serta masalah yang akan diteliti, data yang akan di pakai 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data primer merupakan dimana data tersebut di peroleh langsung dari lapangan 

yang di kumpulkan penulis dengan cara melakukan observasi dan langsung me-

lakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti. 

2. Data sekunder diperlukan untuk memperkuat penemuan serta melengkapi infor-

masi yang telah didapat penulis dengan wawancara dan observasi melalui men-

catat serta mempelajari berbagai temuan dokumen-dokumen, literatur maupun 

arsip yang terkait dengan masalah yang dibahas. Apabila diperlukan untuk 

memperjelas makna dari dokumen yang diketemukan, maka penulis akan me-

minta keterangan kepada narasumber sebagai pemilik dokumen. Data sekunder 

                                                           
47  Op. Cit, Suteki dan Galang Taufani, hlm. 157 
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terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Un-

dang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten-

tang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 

tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 

Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pem-

bentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 08 tahun 2009 Tentang Kebersihan, Kein-

dahan, dan Ketertiban, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 2 Tahun 

2018 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Peraturan Bupati Nomor 

42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabu-

paten Lampung Utara.  

Bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal yang membahas dan mengulas kebija-

kan PKL serta literatur (buku-buku) yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Bahan hukum tersier berupa surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar 

Bahasa Indonesia digunakan untuk melihat dan mengetahui beberapa istilah yang 
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belum diketahui/dimengerti oleh penulis (memberi penjelasan atau petunjuk ter-

hadap bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian ketiga bahan hukum tersebut 

di atas di olah dan di analisa untuk mendapatkan manfaat analisis data lapangan.  

3. 3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

4. 3. 1. Prosedur pengumpulan data 

Upaya penghimpunan data yang dibutuhkan di penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi disini adalah kegiatan pengamatan serta pencatatan data dari lokasi pene-

litian, yaitu kawasan pasar pagi Kotabumi Lampung Utara yang diperlukan penulis 

guna mendapatkan data primer. 

2. Wawancara 

Sementara tanya jawab yang dilakukan secara langsung (wawancara) terhadap 20 

orang pedagang kaki lima (PKL) pada kawasan pasar pagi Kotabumi dengan mak-

sud untuk mendapatkan keterangan atau jawaban mengenai permasalahan yang di-

teliti. Adapun pihak-pihak yang akan penulis wawancarai secara mendalam adalah: 

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Lampung Utara. 

 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara. 

 Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. 

 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung 

Utara. 

 Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara. 

 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara. 
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 Lurah Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. 

 Tokoh masyarakat seputaran kawasan pasar pagi Kotabumi Udik. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai sumber data yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan 

pengecekan kesesuaian data yang di peroleh penulis melalui mencatat dan mem-

pelajari data-data, arsip, dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan yang ber-

kaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

4. 3. 2. Prosedur Pengolahan Data 

Prosedur pengolahan, setelah semua data dikumpulkan lalu diolah melalui tahap 

pemeriksaan (editing) dengan melakukan koreksi apakah data yang telah terkumpul 

sudah cukup lengkap, benar serta telah sesuai dengan masalah, penandaan (coding) 

yaitu memberi catatan atau penandaan yang menyatakan jenis sumber data yang 

diperoleh penyusunan (reconstructing) yaitu menata ulang data secara teratur se-

cara berurut logis hingga mudah di pahami, sistematisasi sesuai seperti pokok ba-

hasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (systema-

tizing).48 

3. 4. Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah lanjutan setelah pengolahan data dilakukan oleh 

penulis.49 Hasil wawancara yang diperoleh dari bertanya jawab dengan tehnik bola 

                                                           
48  Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 91 

49  Patton dalam Lexy J.  Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT.  Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2000, hlm.103. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

ke dalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah 
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salju, dituntun melalui pedoman wawancara berpola pertanyaan dalam garis besar-

nya saja. Hasil wawancara dengan informan dalam bentuk catatan-catatan dan 

temuan dokumen yang terkumpul dituangkan masih dalam bentuk ‘data mentah’ 

sudah dikatagorisasikan sebagai hasil penelitian dan pembahasan. Katagorisasi di-

maksud guna menentukan sub pokok bahasan pada bab 4 menjadi 3 bagian, yaitu: 

gambaran umum lokasi penelitian, konstruksi kebijakan pemerintah terhadap peda-

gang kaki lima, konsep kebijakan hukum penataan dan pemberdayaan pedagang 

kaki lima. Hasil wawancara dikodekan, ditemakan, diurutkan sesuai dengan sub 

pokok bahasan di atas. Harapannya agar penulis lebih mudah memahami hasil te-

muan terkait dengan konteks pembahasan. 

Gambaran umum lokasi penelitian diungkapkan untuk memudahkan dan mengan-

tarkan pembaca kepada situasi yang diteliti, sedangkan konstruksi kebijakan peme-

rintah menjelaskan dan mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah yang ada ter-

kait dengan pengaturan pedagang kaki lima pada saat penelitian berlangsung. Kon-

struksi kebijakan ini menjawab permasalahan nomor 1 (satu) dengan menggunakan 

tinjauan pustaka kebijakan publik, konsep hukum yang berkeadilan, dan konsep 

lainnya yang masih memiliki relevansi untuk dijadikan pisau analisis. Penulis akan 

berkontribusi memberikan pendapat pada tahap ini walau masih sangat sederhana. 

                                                           
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkatagorsasikannya. Pengorga-

nisasian dan pengelolaan data bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diang-

kat menjadi teori substansif. Analisis data adalah suatu proses sejak pengumpulan data, dan dikerja-

kan secara intensif. Penganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tena-

ga fisik dan pilkiran peneliti, perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi teori atau untuk 

menjustifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan, (diakses via internet 23 September 

2019) 
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Konsep kebijakan hukum adalah gagasan penulis yang diserap dari banyak pemikir-

an dan nilai-nilai yang ideal hasil wawancara dari berbagai informan. Gagasan pe-

nulis dalam bentuk yang sederhana bersumber dari konsep kebijakan dari tipologi  

kebijakan subtansial50 yang dipilih untuk menghasilkan konsep kebijakan yang de-

mokratis, partisipatif dan hukum yang responsif.51 Pekerjaan yang telah diuraikan 

di atas dilengkapi dengan berbagai dokumen atau laporan tertulis sebagai hasil 

temuan pada saat wawancara, merupakan bagian dari analisis data52 yaitu tahap 

reduksi, penyajian ‘data mentah’, lalu menarik simpulan. Data setengah jadi se-

lanjutnya dianalisis secara kualitatif (analisis dalam laporan penelitian kualitatif)53 

yang disusun dalam kalimat yang sederhana, sistematis, memenuhi kebutuhan pe-

nelitian yang sudah direncanakan, serta mudah dipahami sebagaimana terdapat 

dalam bab 4 penyajian data dan pembahasan. Kepastian konsep-konsep yang dise-

diakan pada bab 2 tinjauan pustaka telah dimanfaatkan atau belum dimanfaatkan 

dalam analisis, maka penulis menggunakan matriks pemanfaatan analisis konsep 

                                                           
50  Leo Agustiono, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 87. 

Kebijakan substantive meliputi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, seperti: pendidikan, ke-

sehatan, bantuan bagi usaha kecil dan menengah, atau pembayaran keuntungan bagi kesejahteraan 

rakyat, dan lain lain. Pada dasarnya kebijakan substantive memberi tekanan pada subject metter dari 

apa yang dibutuhkan oleh warga. 

51  Op.Cit. Nonet-Selznick dalam Didiek R Mawardi, hlm.74-78 

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

15-21. Catatan, bahwa penulis dalam melakukan analisis belum menggunakan matriks sebagaimana 

dikonsepkan oleh Matthew. Menurut Matthew, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka. Data dikumpulkan dengan aneka cara seperti observasi, wawancara, intisari doku-

men, pita rekaman, video. Analisis terdiri dari 3 alur kegiatan, yakni; reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan/verifikasi, (diakses via internet 25 Agustus 2019) 

53  Septiawan Santana, Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka obor 

Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.17-18. Penulis memahami analisis kualitiatif menyesuaikan dengan 

konsep Septiawan bahwa analisis kualitif adalah bentuk laporan penelitian yang kualitatif yaitu lapo-

ran yang detail penuh warna, dipenuhi dengan deskripsi, dan sifat-sifat tidak formal serta mengung-

kapkan perasaan mengenai berbagai kejadian serta individu tertentu secara konkret atas suatu setting 

sosial. Membuat laporan dekumentasi yang riil atas kejadian-kejadian, melakukan perekaman atas 

pembicaraan orang (melalui kata, gerak-gerik, serta nada bicara), melakukan pengamatan tingkah 

laku yang spesifik, mempelajari dokumen-dokumen tertulis. Semuanya mengimplikasikan aspek-

aspek konkret kehidupan. 
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yang terdiri dari kolom: nomor, materi bab 2, halaman, materi bab 4, halaman, 

keterangan. 

Pembahasan yang sudah tersusun, memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan 

karena informasi yang terkatagorisasi telah menjawab permasalahan, juga telah di-

gunakan konsep yang terdapat dalam tinjauan pustaka sebagai pisau analisis. Selain 

itu, memudahkan penulis memperoleh temuan-temuan masalah dalam penelitian 

yang kemudian dapat diberikan saran oleh penulis setelah simpulan. Saran ini pen-

ting, jika dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan akan memberikan solusi 

pemecahan masalah dan mendorong terjadinya perubahan yang lebih positif di 

masa depan. 

Reduksi data adalah bagian dari suatu analisis yang dalam prosesnya penulis mela-

kukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, juga suatu bentuk upaya me-

wujudkan, menggolongkan, serta mengarahkan sekaligus membuang yang tidak 

perlu, dan melakukan organisir data sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesim-

pulan yang final serta diverifikasi. Dengan kata lain, proses dari pada memilih, me-

milah, membuat abstrak, penyederhanaan dengan perhatian penuh konsentrasi serta 

tranformasi catatan-catatan tertulis yang timbul di lapangan dimana masih dalam 

bentuk data kasar dengan mengkode, meringkas, menelusur tema membuat partisi 

dan gugus-gugus serta membuat memo merupakan rangkain proses dari reduksi 

data. 

Kumpulan informasi yang telah disusun serta memberi adanya kemungkinan me-

ngambil tindakan dalam bentuk teks naratif juga dapat ditarik suatu kesimpulan 

merupakan bagian dari penyajian data. Suatu analisis kualitatif dapat dinyatakan 
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valid bila mencakup beragam macam matriks, bagan, grafik serta jaringan yang ke-

seluruhannya dirancang dengan tujuan menghimpun informasi sehingga mudah di-

raih setelah disusun kedalam satu bentuk yang padu. Dari keseluruhan rangkaian 

dan proses seperti itu, seseorang dalam melakukan analisis bisa mengetahui serta 

menentukan apakah sebenarnya yang sedang terjadi, terus melangkah dalam meng-

analisis seperti saran yang dikiaskan dalam penyajian yang mungkin berguna atau 

menarik kesimpulan yang benar. 

Membuat rancangan baris serta kolom-kolom matriks untuk data kualitatif juga 

memutuskan macam dan bentuk data yang wajib dimasukkan pada kotak-kotak 

matriks merupakan bagian kegiatan analisis (termasuk reduksi data). Menarik ke-

simpulan/verifikasi hanya bagian atas suatu kegiatan dalam satu keutuhan konfi-

gurasi. Keseluruhan makna yang timbul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan, 

serta kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.


