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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yan bertujuan mempelajari suatu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Oleh karena itu 

sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih 

dahulu mengenai metode yang akan dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh 

penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

 Penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan, yaitu 

jenis penelitian yang dilakukan secara intensif dengan turun langsung ke 

lokasi untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan tema. 

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian 

terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap 

efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris datanya diperoleh dari data 

primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian Hukum Normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-

asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah 

hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang 
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bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi 

berupa buku, jurnal, media cetak, dan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Sehingga penelitian 

hukum normatif menjadikan siste norma sebagai pusat kajiannya. Sistem 

norma dalam arti sederhana adalah sistem atau kaidah atau aturan. 

 

B. Jenis Data 

Data yang di perlukan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

 Data primer adalah bahan penelitian yang didalamnya merupakan 

fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia yang 

diperoleh secara langsung dimasyarakat. 

 Pengumpulan data dilapangan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

wawancara berupa daftar pertanyaan yang sebelumnya disusun terlebih 

dahulu sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan 

terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian jawaban-

jawaban yang diperoleh disusun secara sistematis. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan 

langsung dengan masalah atau materi penelitian yang diperoleh dari buku-

buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan 

dokumen-dokumen lainnya yang disebut sebagai bahan hukum. Data 

sekunder dikelompokan menjadi 3 bahan hukum, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau 

bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, 

meliputi: 

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum 

Kepala Daerah 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, yaitu: 

1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang 

akan dikaji dalam penulisan skripsi ini; 

2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini; 



29 
 

3) Makalah-makalah seminar yang terkait dengan penulisan skripsi 

ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yaitu: 

1) Kamus Hukum; 

2) Kamus Bahasa Indonesia; 

3) Kamus Bahasa Inggris; 

C. Lokasi Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Kulonprogo, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

 Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan 

langsung dilapangan dan wawancara. Dimaksudkan melakukan tanya 

jawab secara langsung antara peneliti dengan responden maupun 

narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. 

2. Studi Pustaka 
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Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, 

bahan hukum yang digunakan yaitu buku-buku, Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, jurnal ilmiah, berita internet. Bahan pendukung 

teori di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

E. Teknik Pengolahan Data 

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan 

kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan data, sehingga 

didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan 

data maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengolahan data disusun secara 

sistematis melalui proses editing, yaitu akan merapikan kembali data yang 

telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan 

penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang 

nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang 

ada.  

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan logis dengan 

pendekatan yuridis 

Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan maksud penelitian, maka 

data yang dikumpulkan menggunakan teknik :  

1. Studi Dokumen  

Diperoleh dengan cara menggali data-data secara bertahap melalui berbagai 

dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian 
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ini yaitu terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana 

diuraikan di atas.  

2. Wawancara  

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara secara terarah 

kepada narasumber dengan cara tanya jawab secara langsung menggunakan 

rincian atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

F. Analisis Data 

 Analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian ini baik data primer 

maupun data sekunder akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis 

secara deskriptif, yaitu akan memberikan pemaparan dan gambaran tentang 

Peran KPU Kulon Progo untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hasil Penelitian akan disusun dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan 

secara rinci dan jelas untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi sehingga 

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara 

komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan 

untuk menjawab permasalahan. 

 

 

 

 

 

 


