
BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah  

penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun 

yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, 

peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, 

metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin 

ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus 

menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara 

maksimal 

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian 

yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan 

terjun langsung ke objeknya.1 Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian 

hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian 

dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti 

efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan 

(korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya 

terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).2 

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia Press, 2005, hlm. 51. 

2 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2012, hlm. 34. 
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Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara 

melihat penerapan hukum (Das Sein), dalam hal ini Permendagri Nomor 24 

Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat adanya 

kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (Das Sollen) dengan realita 

yang terjadi (Das Sein) di Kota Tanjungpinang.  

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut: 

1. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk melihat sejauh mana 

efektifitas Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. 

2. Penelitian tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan 

terpadu satu pintu.  

3.2 Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kota Tanjungpinang, dengan sasaran utama adalah 

masyarakat yang telah mendapatkan 15 jenis layanan dari 17 layanan yang 

disenggelarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang.3 

Ada 2 layanan yang tidak diikutsertakan dalam survei yaitu Izin Gangguan (HO) 

karena sudah tidak diberlakukan lagi4, dan Izin Perluasan (IP) dikarenakan sampai 

3 Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2009 tentang 
Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. 

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. 
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saat penulis melakukan penelitian belum pernah ada masyarakat yang melakukan 

pengurusan. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian 

hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang 

memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder.5 Dalam penelitian hukum 

empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam 

masyarakat. 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari hasil kuisoner melalui pengisian sendiri6,  

kepada masyarakat yang telah mendapatkan layanan di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. 

Pengisian kuisoner melalui pengisian sendiri penulis pilih dikarenakan 

hasil yang didapat akan lebih objektif dibandingkan dengan teknik pengisian 

kuisoner dengan wawancara tatap muka, walaupun kuisoner melalui pengisian 

sendiri sering terjadi responden kurang aktip dalam pengisian kuisoner khususnya 

untuk jawaban pertanyaan tidak terstruktur (pertanyaan terbuka),7   

5 Soerjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan, 
Jakarta:  Rineka Cipta, Cet 2, 2005, hlm. 56. 

6 Lihat Bab III Pelaksanaan dan Teknik Survey, huruf B Teknis Survei Kepuasan 
Masyarakat, angka 2 Kuisoner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat, 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik. 

7 Ibid, hlm. 16, Pertanyaan tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) adalah pertanyaan 
dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan 
apresiasi. 
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Penentuan responden diambil secara purposive sampling,8 disesuaikan 

dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Sedangkan 

untuk besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcte and 

Morgan, dengan jumlah populasi 403, sehingga jumlah sampel didapati sebanyak 

326 orang responden. Pengambilan jumlah responden tersebut berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Tabel 3.1. Tabel Sampel Krejcte and Morgan9 

 

8 Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, 
sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang sedang diteliti, dalam 
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 218. 

9 Sumber dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Opt. Cit, hlm. 25. 

Mulyadi, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan  
UIB repository @2018



 
Sumber :  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, hlm. 25. 

Pengukuran dalam kuisoner ini menggunakan skala likert, skala likert 

suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuisoner (angket), dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. 

Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert, Skala Likert adalah skala yang 

dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert 

responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu 

pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.10 

Dalam skala ini terdapat empat pilihan jawaban yaitu: 1). Tidak baik/puas, 

diberi nilai persepsi 1. 2) Kurang baik/puas, diberi nilai persepsi 2. 3) Baik/puas, 

diberi nilai persepsi 3. 4) Sangat baik/puas, diberi nilai persepsi 4. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, 

yaitu:11 

10 Ibid, hlm. 12. 
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 1996, 

hlm.52. 
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a. Bahan Hukum Primer12, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain : 

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan; 

- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan; 

12 Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat dan terdiri dari : 

a. Norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 
b. Peraturan Dasar yaitu : (i) Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, (ii) Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iii) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, 
(iv) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, (v) Keputusan Presiden, (vi) 
Peraturan Daerah; 

c. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat; 
d. Yurisprudensi; 
e. Traktat; 
f. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang huingga kini masih berlaku. 
Atas ketentuan tersebut diatas telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yaitu : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
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- Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2009 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Perizinan di Bidang Penyelenggaraan 

Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Tanjungpinang; 

- Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 303 Tahun 2009 tentang Tim 

Teknis Perizinan. 

b. Bahan Hukum Sekunder13, yang terdiri dari : 

- Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema pelayanan publik, pelayanan 

perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan dan buku teks 

lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan; 

- Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan; 

- Pendapat para ahli dan nara sumber yang relevan, dalam hal ini merupakan 

pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas 

teknis terkait. 

c. Bahan Hukum Tersier14 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, 

Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensikopedia, dan lain-lain. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar 

permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data 

13Ibid, Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum 
dan seterusnya, hlm. 13. 

14 Ibid, Bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder. 

Mulyadi, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan  
UIB repository @2018



yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat 

sekunder.  

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di 

lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan 

kuesioner dan studi dokumen untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang 

digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Kuisoner 

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan pengisian sendiri, 

dengan pertanyaan tertutup dan terbuka ditempuh karena jumlah sampel 

penelitian relatif besar, sehingga dengan pengisian kuesioner maka penelitian 

akan lebih efektif dan efisien. Untuk memperoleh data yang akurat dan 

objektif, perlu dipertanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur 

pelayanan yang telah ditetapkan dengan cara memberikan Kuisoner Survei 

Kepuasan Masyarakat untuk dinilai dengan responden masyarakat yang sedang 

berada dan telah menerima layanan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Tanjungpinang, pada waktu jam layanan sedang sibuk. 

2. Studi Dokumen 

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan kuisoner. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan 

mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal 
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yang terkait dengan penelitian.15 untuk memperoleh landasan teoritis yang 

dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas Pelayanan Terpadu Satu Pint  

di Kota Tanjungpinang. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus 

(observational case studies) dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan 

input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Karena pada 

penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data 

kualitatif (persepsi manusia) dengan bantuan kuesioner. Namun dalam 

analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif, dimana 

hasil analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis 

yang berbentuk kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang 

aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, dipergunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.16 

Langkah pertama dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah 

pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh 
15 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Makasar: Indobis 

Media Centre, 2003, hlm. 106. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2013, 

hlm. 14. 
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terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data data yang diperoleh 

juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap 

dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan 

mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna 

mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang 

dilakukan.17 

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari 

jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka 

dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut. Kemudian tahapan 

selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah 

milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting 

dari apa yang dipelajari.18 

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis atau 

empiris, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, 

tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan 

data).  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis 

kuantitatif dan kualitatif (mix method) dengan menggunakan metode berpikir 

deduktif (umum-khusus), yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan 

mengkonstruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-

kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada 

17 Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: 
Sinar Baru Algesindo, 2000, hlm. 84-85. 

18 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
Offset, 2007, hlm. 248. 
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dalam dokumen, Peraturan Perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan 

yang ada. Analisis data dilakukan dengan menabulasi secara sistematis terhadap 

data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi 

angka-angka dan presentasi. 

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang terjadi yakni mengenai 

efektifitas Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 9 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, berkaitan 

dengan adanya kesenjangan antara hukum normatif (Das Sollen) dengan 

pelaksanaan norma-norma hukum (Das Sein) di dalam kehidupan masyarakat, 

agar harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik oleh pemerintah 

dapat terwujud.  

Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara narasi 

deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan hasil survei kepuasan masyarakat 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik kesimpulan yang 

merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
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