
 

BAB iIII 

METODE iPENELITIAN i 

2.1.Jenis ipenelitian 

Jenis ipenelitian iyang idi gunakan ipeneliti iadalah ijenis ipenelitian ikualitatif 

iyaitu ipeneliti imendeskripsikan ibahan-bahan idalam ibentuk ikata-kata. iBogdan idan 

iTaylor, imendefinsikan ipendekatan ikualitatif isebagai iprosedur ipenelitian iyang 

imenghasilkan idata ideskriptif iberupa ikata-kata itertulis iatau ilisan idari iorang-orang idan 

iperilaku iyang idiamati i(Moleong, i2002). 

Penelitian iini imenggunakan iYuridis iEmpiris, idengan iturun idi ilokasi 

ipengambilan idata idengan isistem iwawancara iuntuk imelihat ibekerjanya ihukum 

dimasyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang dihadapi Peneliti 

yaitu tidak ikonsistensinya penerapan Peraturan iDaerah iyang itelah idisahkan ioleh 

ipemerintah iDaerah idi iKota iKendari dalam hal ini Peraturan Daerah No. 9 tahun 

2019 tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku prostitusi serta tidak adanya 

data tentang hasil razia yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.. 

Yuridis Empiris merupakan tipologi yang dilakukan peneliti dimana peneliti 

akan mengkaji hukum-hukum dan Peraturan Perundang-Undangan atau teori-teori 

yang berkaitan dengan akar permasalahan penelitian agar dapat menyelesaiakan 

atau menemukan titik terang dari permasalahan peneliti. Sehingga dalam 

melaksanakan penelitian agar bisa dijelaskan dan dipercaya maka peneliti 

mengambil tipologi Empiris dimana tipologi ini dilakukan dengan cara turun 

langsung kelapangan untuk mengumpulkan bahan yang fakta dan valid. i(Ibrahim, 

i2005). 
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2.2.Tempat idan iWaktu iPenelitian i 

Pelaksanaan ipenelitian iini ibertitik idi iKota iKendari, iSulawesi iTenggara, 

idengan ipenetapan iwaktu ipenelitiannya idi mulai isejak peneliti turun langsung ke 

lapangan dan melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan pada tanggal 05 

Agustus sampai 01 Oktober 2021.  i 

2.3.Tehnik iPengumpulan iBahan 

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti maka tehnik 

pengumpulan bahan yang sesuai dan tepat untuk digunakan oleh peneliti yaitu 

dengan tipologi Empiris dengan turun langsung kelapangan dan mencari bahan 

yang valid dan benar sesuai kenyataan di lapangan. Oleh sebab itu wawancara 

merupakan cara yang tepat agar bahan bisa di ketahui dengan jelas dan mendalam 

serta sebanyak-banyaknya yang menyangkut permasalahan peneliti. 

Selain itu juga tidak hanya wawancara yang dilakukan oleh peneliti tetapi 

harus ada bukti konkrit yang lengkap untuk memperkuat hasil penelitian dengan 

cara dokumentasi. Dokumentasi digunakan oleh peneliti agar pembaca bisa percaya 

bahwa Penelitian iini dilakukan secara langsung atau empiris. Setelah semua bahan 

terkumpul maka peneliti akan melakukan pengumpulan bahan melalui kepustakaan 

atau buku-buku serta Peraturan Perundang-Undangan terkait permasalahan yang 

peneliti hadapi dalam skripsi ini. Dengan menggunakan kepustakaan juga, maka 

peneliti dapat mengetahui atau membandingkan teori dari lapangan dan di dalam 

peraturan yang ada.  
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3.3.1 Bahan Primer i 

Sumber bahan primer dalam penelitian ini yaitu terdapat pada peraturan 

daerah itu sendiri yang dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi. bahan 

primer ini di dapatkan melalui wawancara dengan informan terkait, yaitu 

bertugas melaksanakan Perda tersebut. Dalam hal ini yang menjadi 

informan peneliti yaitu Kepala Seksi Pelaksana Penegak Perda Kota 

Kendari, PPNS, Kepala Seksi Rehabilitasi, dan Seksi BINMAS Polres Kota 

Kendari dan AL sebagai mucikari. 

3.3.2 Bahan Sekunder 

Sedangkan bahan sekunder yang bisa di peroleh dari penelitian tersebut 

yaitu melalui buku hukum, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau data 

yang berkaitan dengan informasi yang sedang di teliti. 

3.4 Teknik Analisis Bahan 

Analisis ibahan ikualitatif imerupakan iproses ipenelitian iyang isistematis, ikarena 

idimulai idari ipengumpulan idata, ipemilihan idata, ipengkategorian, ipembandingan, 

ipenyatuan, idan ipenafsiran idata. iMeskipun idemikian, ipeneliti ikualitatif idapat 

imenggunakan iberbagai iteknik ipengembangan iyang iberbeda, isesuai idengan 

ikreativitasnya. iDalam ianalisis idata ikualitatif isecara iumum iterdapat i3 i(tiga) ilangkah 

ipengerjaan, iantara ilain i: i 

3.4.1 Reduksi iBahan 

 iPada itahap iini idilakuakan ipemilihan itentang irelevan iatau itidaknya iantara 

ibahan idengan itujuan ipenelitian. iInformasi idari ilapangan isebagai ibahan imenta 
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idi iringkas, idisusun isecara isistematis iserta imemilah ipokok i– ipokok ipenting 

idari itujuan ipenelitian itersebut. i 

3.4.2 Display iBahan 

 iDisplay ibahan idigunakan iuntuk imelihat igambaran itertentu idari isebuah 

itujuan iataupun ibagian-bagian ikecil idari itujuan itersebut. iDalam itahap iini 

ipeneliti iberusaha imengklasifikasikan idan imenyajikan idata isesuai idengan 

ipokok ipermsalahan iyang idi iawali idengan igagasan/pengkodean idari isetiap isub 

ipokok ipermasalahan. iGagasan iatau ipengkodean idapat iditentukan/disusun 

ilebih idahulu isecara isistematis idalam isejumlah ikategori, isub ikategori idan isub-

sub ikategori iserta idapat idikembangkan isesuai idata iyang ididapat idi ilapangan. i 

3.4.3 Penarikan iKesimpulan iDan iVerifikasi iBahan 

 iKegiatan iini idimaksudkan iuntuk imencari imakna ibahan iyang 

idikumpulkan idengan imencari ihubungan, ipersamaan idan iperbedaan. 

iPenarikan ikesimpulan idilakukan idengan imembandingkan ikesesuaian 

ipernyataan idari isubjek idengan imakna iyang iterkandung idengan ikonsep-

konsep idasar idalam ipenelitian itersebut. i(Octaviani i& iSutriani, i2019). i 

3.5 Pengecekan iKeabsahan iData 

Keabsahan ibahan imerupakan istandar ikebenaran isuatu ibahan ihasil ipenelitian 

iyang ilebih imenekankan ipada ibahan/informasi idari ipada isikap idan ijumlah iorang.Pada 

idasarnya iuji ikebasahan ibahan idalam isebuah ipenelitian, ihanya iditekankan ipada iuji 

ivaliditas idan irealibilitas. iAda iperbedaan iyang imendasar imengenai ivaliditas idan 

irealibilitasnya iadalah iinstrumen ipenelitiannya. iSedangkan idalam ipenelitian ikualitatif 

iyang idi iuji iadalah ibahannya. i 
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Dalam ipenelitian ikualitatif, itemuan iatau ibahan idapat idinyatakan ivalid iapabila 

itidak iada iperbedaan iantara iyang idilaporkan ipeneliti idengan iapa iyang isesungguhnya 

iterjadi ipada iobjek iyang iditeliti. iKeabsahan ibahan iyang ipaling isering idigunakan 

idalam ipenelitian isastra ilisan iada ibeberapa icara iyaitu idengan iModel iTiangulasi 

imengulang iatau iklarifikasi idengan ianeka isumber. 

Jika idiperlukan itriangulasi idata, idapat idilakukan idengan icara imencari idata-data 

ilain isebagai ipembanding. iTriangulasi iada iberbagai imacam icara, iyaitu i: 

3.5.1 Triangulasi iSumber 

Tringulasi isumber digunakan untuk membandingkan ulang derajat 

kepercayaan suatu informasu yang diperoleh melalui sumber yang 

berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, 

membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan 

secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

ada. Pada penelitian yang penulis teliti, yang dimaksud dengan triangulasi 

sumber adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke 

infoman di lapangan dalam hal ini membandingkan penyataan atau 

tanggapan dari berbagai sumber. Contohnya yaitu pernyataan yang di 

sampaikan oleh Kepala Seksi Pelaksana Penegak Perda di bandingkan 

dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

3.5.2 Triangulasi iWaktu i 

 iTriangulasi iwaktu idigunakan iuntuk ivaliditas ibahan iyang iberkaitan 

idengan iperubahan isuatu iperoses idan iperilaku imanusia, ikarena iperilaku 

imanusia imengalami iperubahan idari iwaktu ike iwaktu. iUntuk imendapatkan 



31 

 

ibahan iyang isahih imelalui iobservasi ipeneliti iperlu imengadakan ipengamatan 

itidak ihanya isatu ikali ipengamatan isaja. i 

3.5.3 Triangulasi iMetode i 

Triangulasi imetode iadalah iusaha imengecek ikeabsahan ibahan, iatau 

imencek ikeabsahan itemuan ipenelitian. iTriangulasi imetode idapat idilakukan 

idengan imenggunakan ilebih idari isatu iteknik ipengumpulan idata iuntuk 

imendapatkan ibahan iyang isama. i(Octaviani i& iSutriani, i2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


