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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. (Soekanto, 

1983, h.43). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif 

Empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum 

normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Mengkaji 

pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) 

dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan atau 

implementasi itu diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. 

(Saifullah, 2015, h.122). 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan dimulai setelah di 

setujuinya proposal penelitian ini pada seminar proposal. Tempat penelitian ini 

telah dilakukan di wilayah Kabupaten Konawe Kecamatan Abuki, dengan sasaran 

penelitian pada SMA Negeri 1 Abuki yang berada di Kabupaten Konawe 

Kecamatan Abuki. 

3.3. Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan obervasi pada pihak 

sekolah, guru, ketua komite, staf sekolah, murid dan orang tua/wali murid. 



 

32 
 

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian karena sumber 

data merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang telah di peroleh oleh 

peneliti. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yakni tanpa 

melalui perantara dalam hal ini data primer yakni data yang melibatkan kontak 

atau komunikasi langsung antara peneliti dan informan, baik dengan metode 

wawancara atau tatap muka secara langsung maupun dengan sambungan via 

telepon (wawancara dengan cara tidak bertatap muka secara langsung). 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penulis ilmiah, penelitian, 

buku catatan, buku-buku referensi, jurnal, internet, dan sebagainya. (Iskandar, 

2009,  h. 118). Data sekunder memiki 3 bahan hukum yaitu (bahan hukum primer) 

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-

undangan, (bahan hukum sekunder) bahan hukum sekunder biasanya berupa 

pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil 

penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian, dan 

(bahan hukum tersier) yaitu bahan hukum yang dikumpulkan dari bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder 

yaitu ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, 

dan sebagainya. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh 

data yang relevan dan akurat dengan masalah yang akan diteliti. 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 Kepustakaan  

Metode penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data melalui 

penelusuran kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian. (Zainuddin, 2009,  h.105). 

2. Metode Penelitian Lapangan 

Metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh melalui 

wawancara dan observasi terhadap narasumber seperti pihak sekolah, guru, ketua 

komite, staf sekolah, murid dan orang tua/ wali murid yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang diteliti serta dengan menggunakan metode dokumentasi.  

3.5. Teknik Analisis Data  

 Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kaulitatif. Metode 

analisis data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan dan pengembangan 

data kedalam narasi yang mudah di pahami. Miles And Hubermen 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan 

cara interaktif dan secara terus menerus pada setiap tahapan peneliti sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono, 2008, h.337). Adapun analisis 

data yang digunakan melalui beberapa tahap yaitu : 
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1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan data 

yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang 

masih kurang. Data yang diperoleh dilapangan mungkin jumlahnya sangat 

banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penelitian 

pengumpulkan data dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait, yang 

dideskripsikan dalam bentuk field note tanpa mengurangi sedikitpun informasi 

yang didapat, kemudian menganalisis hasil wawancara tersebut untuk 

memfokuskan data yang diperoleh terkait dengan implementasi perpres nomor 87 

tentang satuan sapu bersih pungli dalam lingkup pendidikan. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, 

bahkan reduksi data berlanjut sampai laporan akhir tersusun lengkap. 

2. Penyajian Data (Display) 

Yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari penelitian tersebut. Pada langkah ini, peneliti 

menginterpretasikan hasil analisis dari wawancara melalui penyajian data secara 

utuh. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dipelajari dan diambil maknanya. 

Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.  

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data (Conclusions 

drowing/verifiying) 
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Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan 

temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti 

yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi 

data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang disajikan lalu berusaha 

menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan focus penelitian. Kesimpulan 

dapat dilakukan diawal dan berkemungkinan berubah seiring perkembangan di 

lapangan yang didukung dengan bukti-bukti yang validdan konsisten sekaligus 

dapat menjawab rumusan masalah diawal penelitian. 

3.6. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian berguna untuk menguji 

kebenaran dan Keabsahan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, 

triangulasi sumber, dan triangulasi waktu untuk meningkatkan kredibilitas dalam 

penulisan ini. 

1. Triangulasi teknik yaitu menguji keabsahan data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama kepada sumber yang 

berbeda. Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawacara akan dicek 

kembali oleh peneliti dengan observasi langsung ke lapangan. 

2. Triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan dan mengecek kembali 

data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda namun dengan metode 

pengumpulan yang sama. 

3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan keabsahan data yang akan dilakukan 

oleh peneliti dalam waktu dan situasi yang berbeda. 


