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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS, SIFAT, LOKASI, DAN WAKTU PENELITIAN

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris

yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai

dasar penulisan skripsi ini, adapun penjelasan jenis penulisan skripsi adalah

sebagai berikut :

1. Penelitian Empiris (Studi Lapangan).

Dalam hal ini melakukan studi lapangan terhadap permasalahan

yang di bahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan

yang diperoleh dalam studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan

wawancara di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Medan, Dinas

Sosial Medan, Dinas Pendidikan kota Medan yang akan digunakan untuk

melengkapi bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

3.12 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan ini adalah bersifat penelitian Deskriptif Analitis.

Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel

Namun, variabel tersebut saling berhubungan atau bersinggungan sehingga

disebut penelitian bersifat deskriptif analitis. Maka, analisa data yang digunakan

adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data

sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu
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kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek

kajian.29

3.1.3 Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Komisi

Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Medan, Dinas Sosial, dan Dinas

Pendidikan kota Medan, yang kemudian digunakan untuk melengkapi bahan

pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian

skripsi ini.

3.1.4 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, waktu penelitian sekaligus wawancara dan pengambilan

data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini di

Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Medan, Dinas Sosial, Dinas

Pendidikan kota Medan yaitu sebagai berikut :

29 Zainudin Ali,Op cit, Hlm.177

No Kegiataan Tanggal Bulan Tahun

1 Perancanaaan dan Penyusunan Proposal

Skripsi

22 Mei 2015

2 Seminar Proposal Skripsi 3 Juni 2015

3 Perbaikan Proposal Skripsi 14 Juni 2015

4 Penyusunan Skripsi 31-22 Oktober 2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA



44

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, telah berusaha untuk mengumpulkan data-

data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal

ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan ( Library Research)

Melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan becaan yang

ada, baik itu karangan ilmiah maupun beberapa literatur yang mendukung

penulisan dan pembahasan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penyempurnaan penelitian penulisan melakukan penelitian secara

langsung dan mewawancari ahli hukum tentang anak dari beberapa

perguruan tinggi dan instansi yang berkaitan dan juga langsung kepada

anak gelandangan di kota Medan.

5 Pengambilan data di KPAI.D 9 November 2015

Dinas Sosial Kota Medan 13 Oktober 2015

Dinas Pendidikan Kota Medan 27 Agustus

Wawancara Anak Gelandangan 20-26 Oktober 2015
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3.3 Analisis Data

Untuk mengelola data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan,

studi dokumen, dan penelitian lapangan maka nantinya hasil penelitian yang

direncanakan menggunakan analisa Kualitatif. Analisa kualitatif ini pada dasarnya

merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik

beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.
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