
47   BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research. Kata 
research berasal dari re (kembali) dan to research (mencari).  Research berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.1 Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.2 Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ( disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer ).3 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Peneltian kualitatif (field research) adalah penelitian empiris yaitu kajian ilmu hukum untuk menemukan/menganalisis kenyataan-kenyataan yang terjadi didalam masyarakat. Menggunakan metode observasi untuk mendiskripsikan                                                            1 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 1 2 Suratman, Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh 
Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum), (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 34 3 Kamaruddin, Metode Penelitian Hukum, (Kendari:CV. Shadra, 2009), h.24  47 



48   setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan. Waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Serta metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperboleh lewat pengamatan atau observasi dengan cara melalui percakapan invormal (interview bebas), menggunakan pedoman wawancara, dan meggunakan pedoaman yang baku.4 
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 29 Maret sampai 23 April 2019  
C. Data Dan Sumber Data 

a. Data  1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dalam penelitian yang berbagai referensi dan aturan perundang-undangan yang dapat menunjang penelitian melalui kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat dokumen-dokumen bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian ini. 
b. Sumber Data 1. Kepala polisi resort punggaluku kabupaten konawe selatan 2. Kepala satuan lalu lintas polres punggaluku kabupaten konawe selatan 3. Masyarakat   

D. Teknik Pengumpulan Data 1. Interview(wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan kepala bidang yang menangani penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di polres punggaluku. 2. Observasi(pengamatan), yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti diantaranya adalah dokumen-dokumen dan                                                            4 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h.58 



49   pelaksanaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di polres punggaluku. 3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di polres punggaluku.5  
E. Teknik Analisi Data Pengelolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu sebagai berikut: 1. Reduksi Data, yaitu semua data dilapangan diolah sekaligus dirangkum. Kemudian dipilih hal-hal yang utama atau inti serta dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. 2. Display Data, yaitu metode yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan 3. Verifikasi Data, yaitu metode pengelolahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya pada awal kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan, pada ahirnya akan ditemukan dengan mengolah data dilapangan.  Kemudian analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu peneliti menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menye lesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.6 Data yang berhasil dikumpulkan dari polres punggaluku, baik itu data primer berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, data-data                                                            5 Ronni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), h.42 6 Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 
Empiris Cet-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 107 



50   yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kulitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara dedukatif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.7  
F. Uji Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tabuh atau tidak valid. Untuk itu pengujian keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Menurut Patton. metode triangulasi dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu: 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi. 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan. 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.8                                                             7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UII Press, 1998), h.10 8 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Cet ke- 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2008)  h. 257 
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