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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang 

dijadikan sebuah penelitian merupakan permasalahan dalam 

melaksanakan peraturan hukum, sehingga jenis penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris 

sendiri adalah teknik memperoleh data yang diperoleh dari kenyataan 

yang terjadi di lapangan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis 

sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menganalisis Pelaksanaan 

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 

tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota dan berusaha 

menelaah masalah yang muncul dalam penerapan Peraturan Daerah 

tersebut. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

(DKP) kota Malang yang sekarang sudah berubah subdomain menjadi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM). Lokasi 

penelitian ini dipilih dengan dasar bahwa masalah yang akan diteliti 

berada di kawasan kota Malang sehingga perlu dilakukan di Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang guna untuk 

mengetahui cara yang dilakukan oleh petugas Dinas Perumahan dan 
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Kawasan Permukiman Kota Malang dalam hal pelaksanaan Pasal 4 

Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. 

D. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer ialah data yang dikumpulkan dari tangan 

pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan1. 

Dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara, yang 

berarti data yang diberikan melalui lisan seorang pegawai dari 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen resmi/literatur-literatur yang sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini2. Dalam 

penelitian ini adalah berkas-berkas jenis dan jumlah pohon 

yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kota Malang. Studi kepustakaan, dimana studi 

kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis 

yang berhubungan dengan pelaksanaan perawatan pohon 

lindung. Tidak menutup kemungkinan juga peneliti 

memperoleh data-data yang terkait dari sumber atau literatur 

                                                             
1 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 

2009, hlm 112. 
2 Bambang S, Metode Penelitian Hukum,  Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm 46. 
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lain, baik melalui undang-undang, jurnal, bahan bacaan, artikel, 

maupun media elektronik. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang 

terkait dengan tata cara perawatan pohon-pohon pelindung 

yang ada di kawasan Hutan Kota Malang. 

b. Data Sekunder 

Beberapa data-data yang diperoleh dari data 

kepustakaan yang dapat ditemukan di Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (PDIH), perpustakaan pusat Universitas 

Brawijaya, buku-buku, literatur, dokumen, catatan penting, 

arsip serta peraturan-peraturan di Indonesia lainnya yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

data primer yaitu teknik wawancara atau interview, yaitu 

pengumpulan data yang diperoleh dari responden penelitian di 

lapangan3. Teknik wawancara ini dilakukan dengan narasumber 

yang dapat melebihi dari satu narasumber. 

2. Data Sekunder 

                                                             
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm 86. 



32 

 

Pengkajian berkas, dokumen, dan atau arsip yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan data 

yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kota Malang. 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan (objek) yang akan 

diteliti4. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Dalam hal ini 

Ibu Diana Prabaningtyas, S.Sos, M.M selaku Kepala Seksi 

Pembangunan dan Pemeliharaan, Bapak Drajat selaku pegawai 

yang ditunjuk sebagai mandor Hutan Kota Velodrome, dan Bapak 

Taji selaku pegawai yang ditunjuk sebagai mandor Hutan Kota 

Malabar sekaligus koordinator mandor Hutan Kota Malang. 

2. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara 

mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, purposive 

sampling digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap 

yang didasarkan pada tujuan tertentu5. Dalam hal ini sampel yang 

digunakan adalah Hutan Kota Velodrome dan Hutan Kota 

Malabar. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis 

dengan menggunakan deskriptif kualitatif, cara pembahasan dengan 

                                                             
4 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2005, hlm 119 
5 Ibid, hlm 122. 
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menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh, 

untuk kemudian mengadakan analisis hukum terhadap data yang telah 

ada berdasarkan hasil wawancara dan survey yang ada untuk 

memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian ini. 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini  menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori 

yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan 

dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi 

kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk 

memudahkan penulisan penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, metode 

pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, analisa 

data, dan definisi operasional. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis tentang permasalahan yang 

menjadi kajian dalam skripsi ini. Bab IV skripsi ini 
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membahas dua permasalahan. Pertama kegiatan 

pemerintah dalam merawat pohon pelindung. Kedua yaitu 

masalah yang muncul dan solusinya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi uraian kesimpulan-kesimpulan dari analisa 

yang dilakukan berdasarkan setiap permasalahan yang 

menjadi fokus kajian serta saran, pemikiran dari penulis. 

 


