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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebutakan dilaksanakan. Adapaun tempatatau lokasi penelitian dalam rangka 

penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, 

maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Lubuk 

Pakam. Pemilihan lokasi ini adalah atas dasar dimana instansi tersebutberkaitan 

langsung dengan masalahyang di bahas penulis di dalam penulisan skripsi ini. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data. 

A. Data Primer; 

Data primer yaitu data yang diperroleh dari hasil wawancara langsung di 

dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak-pihak terkait dalam kasus 

penelitian ini. 

B. Data Skunder; 

Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka berupa buku-

buku bacaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, artikel serta 

bahan-bahan literatur lainnya dan tanpa terkecuali juga buku-buku perundang-

undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini 
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3.3. Jenis Penelitian 

A. Penelitian Pustaka (Library Research) 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan 

teoritis dengan memepelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber 

bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti, dan 

juga menggunakan data primer dan data skunderyang diperoleh dari lokasi 

penelitian. 

B. Penilitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan langsungdi lokasi penelitian denbnngan 

melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak 

yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

hal ini adalah dengan catatan dan wawancara  dengan pihak terkait di dalam 

penelitian ini. 

 

3.5. Analisis Data 

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian 

menggunakan  teknik analisa dan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskrifrtif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak 

terkait itu sendiri secaratertulis maupun secara lisan dan juga secara prilaku nyata, 

yang di teliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu 

merupakan sesuatu nyata. 
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