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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam bahasa inggris disebut research, adalah suatu 

aktifitas “pencarian kembali” pada kebenaran (truth). Pencarian kebenaran 

yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan 

segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau 

jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.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 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

hanya memberikan gambaran tentang kejadian di lapangan secara sistematis 

dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang di 

peroleh. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di lakukan berdasarkan 

prosedur penelitian yang menghasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan 

                                                                 
1
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 20-21 
2
Suratman, Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh 

Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum), (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 34 
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dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang di amati. 3Pendekatan yang 

saya gunakan adalah pendekatan yuridis empiris. 

Berdasarkan definisi di atas peneliti berkesimpulan bahwa penelitian 

ini akan mendeskripsikan hasil penelitian dengan kata-kata bukan angka-

angka. 

B. Tempat dan Waktu penelitian 

1. Tempat 

Lokasi penelitian ini dilakukandi Kecamatan Baruga 

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan yaitu dari 

tanggal 4 juli sampai 22 agustus 2019. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

a. Data primer (pokok) 

Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari 

sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.4 

Menurut Peter Marzuki Mahmud, bahan hukum primer ini bersifat 

otoritatif, artinya mempunyai arti otoritas, yaitu merupakan hasil dari 

                                                                 
3
Lexy j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya, 2005), 

h. 3 
4
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet ke- 1, (Jakarta:SinarGrafika, 2009), h.106 
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tindakan atau kegiatan yang di lakukan oleh lembaga yang berwenang 

untuk itu.5 

b. Data sekunder (pendukung) 

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara, yakni dari berbagai literatur, dokumentasi, buku, 

media cetak, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. 

2. Sumber data 

Sumber data dalampenelitianiniadalahSatuan polisi pamong praja 

(satpol pp),Pedagang kaki lima dan pemerintah Kecamatan Baruga.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu 

metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Metode penelitian lapangan 

Metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara serta dokumentasi terhadap responden yang 

dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. 

a. Observasi 

Merupakan suatu tehnik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dengan jalan mengamati langsung 

terhadap sasaran atau obyek penelitian dengan melalui 

                                                                 
5
Mukti Fajar Nur Dewantara, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Cet-1, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010) h. 157 
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pengamatan.6Peneliti melakukan pengamatan di tempat-tempat 

pedagang kaki lima (PKL)berjualan yang ada di Kecamatan Baruga. 

b. Wawancara 

Wawancara/interview merupakan pertemuan dua orang untuk 

menukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di 

kontruksiakan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini di 

gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kondisi lokasi 

atau obyek yang akan di teliti.7Dalam proses inteview terdapat dua 

pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi 

sebagai pencari informasi atau penanya atau di sebut interviwer 

sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau 

informan atau responden.8Dalam penelitian ini peneliti akan 

mewawancarai pedagang kaki lima dan satuan polisi pamong praja 

(satpol PP). 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 

pengambilan data yang diperoleh dengan dokumen-dokumen. Atau 

langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun 

sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif.9 

                                                                 
6
Nasution, MA,  Metode Research, (Jakarta:Bumi Aksara, 2003), h. 98 

7
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif KualitatifDan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009),h. 

231 
8
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 

1982), h. 71 
9
Kamaruddin, Metode Penelitian Hukum, (Kendari: CV Shandra, 2009), h. 148 
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Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

pengambilan gambar. 

2. Penelitian kepustakaan 

Merupakan metode pengumpulan data dengan membaca, yang 

bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan jurnal dan 

penelitian yang sudah ada. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara yang di pakai untuk menganalisa, 

mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat di ambil 

suatu kesimpulan yang kongret tentang permasalahan yang di teliti dan di 

bahas.10Seluruh data hasil penelitian, selanjutnya di analisis dengan cara 

yang di contohkan oleh miles dan huberman, yakni: 

1. Reduksi data 

2. Penyajian data 

3. Verifikasi data 11 

 

Reduksi Data yaitu peneliti merangkum dan memilih hal-hal yang 

pokok, mengambil data yang mengarah kepada fokus permasalahan dalam 

penelitian ini, mencari tema dan pola sehingga tersusun secara sistematis 

dan lebih mudah di kendalikan. 

Penyajian Data yaitupeneliti menyajikan data yang relevan 

dengan penelitian dan data yang tidak relevan akan di buang. 

 

                                                                 
10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), h. 205 
11

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung:Al-fabeta,2008), h. 92 
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Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau 

verifikasi data yaitu teknik analisa data yang di lakukan oleh peneliti 

dalam mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya pada 

awal kesimpulan data yang di buat yang masih kurang jelas, dan dengan 

bertambahnya data, di ambil suatu kesimpulan yang pada akhirnya akan di 

temukan dengan mengelola data yang dari lapangan.12 

F. Uji Keabsahan Data 

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan 

kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang 

berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Dalam penelitian 

kualitatif  perlu di tetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data 

yang bias atau valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari 

informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teknik trianggulasi. Teknik pemeriksaan keabsahan 

data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data yang ada untuk 

kepentingan pengecekanatau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang 

ada. Trianggulasi di lakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari 

sumber, metode, penyidik dan teori.  

 

 

 

                                                                 
12

Husaini Usman, Purnomo Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2001), h. 86 
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Ada tiga bentuk triangulasi yaitu: 

1. Triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan dan mengecek data 

yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi tekhnik yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data 

kepada sumber yang sama, tetapi tekhniknya yang berbeda, dengan 

demikian data akan di simpulkan untuk memperoleh data akhir autentik 

yang sesuai dengan penelitian ini.  

3. Triangulasi waktu yaitu untuk menguji konsistensi data yang di peroleh 

sebelumnya, apakah data yang di peroleh dapat konsisten pada waktu yang 

berbeda.13 

 

                                                                 
13

SanafiahFaisal,Metode Penelitian Sosial,(Jakarta: Erlangga, 2001), h. 78 

 


