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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif 

digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang undangan terkait 

dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan empiris digunakan 

untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang 

berpola dalam kehidupan masyarakat yang berinteraksi dan berhubungan 

dengan kemasyarakatan. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

skunder. 

a. Data primer meliputi data yang diambil langsung dari subjek yang diteliti 

atau sampel itu sendiri serta observasi langsung pada subjek penelitian. 

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung 

kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan , data 

dari instansi pemerintah yang terkait dengan subjek penelitian maupun situs 

internet. Adapun bahan hukum yang diperoleh adalah : 

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari: 

1.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

Kedua, bahan-bahan hukum skunder yang terdiri atas buku-buku teks. 

Kemudian, ketiga yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk informasi 

terhaap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu kamus hukum, 

ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet. 

 

2) Bahan hukum skunder yang terdiri dari: 

Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan yang erat 

kaitannya dengan sumber hukum primer yang terdiri dari: 

a. Buku-buku hukum maupun non hukum yang berkaitan 

dengan penelitian. 

b. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan judul 

penelitian . 

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus bahasa maupun kamus 

hukum. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Gamping yang terletak di 

Dusun Delingsari, desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping Kabupaten 

Sleman. 
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D. Nara Sumber 

Nara Sumber yaitu orang yang memberikan pendapat atas subjek 

penelitian. Nara Sumber dalam penelitian ini adalah Sri Sulasmi pengelola 

keuangan kepegawaian Puskesmas Gamping I sleman Yogyakarta. 

E.Teknik Analisis Data 

 Analisi data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan 

mengambil data yang representatif, kemudian dianalisis secara kualitatif atau 

dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan dilapangan 

untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk 

dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. 

 

 

 


