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III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan

suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang

memecahkan suatu masalah.35 Metode adalah cara kerja untuk memahami objek

yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.36

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu normatif

mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum

yang berhubungan dengan peraturan KUHP dan KUHAP, dan Bhabinkamtibmas.

Selanjutnya pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan

cara penelitian di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan,

sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

35Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas, Jakarta, Indonesia Pers, 1986,
hlm. 5.
36Ibid, Soerjono Soekanto, hlm. 5.
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1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelursuran lapangan dan

wawancara dengan pihak Polres, masyarakat yang pernah bekerja sama

menanggulangi dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang digunakan peneliti.37

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diproleh peneliti dari perpustakan dan

dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang

tersedia sudah dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasa disediakan

di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.

Data sekunder dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara

umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain

yang berkaitan dengan problema.38 Dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981.

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

37Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.
38Sedarmayanti,Syarifudin Hidayat. Metode Penelitian, Bandung, CV.Maju Mundur, 2002,
hlm.23.
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan langsung dengan

masalah yang diteliti, yaitu:

1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun

2009 tanggal 24 November 2009 tentang Bhabinkamtibmas di

Desa/Kelurahan.

2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:

B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang

Penggelaran Bhabinkamtibmasdi Desa/Kelurahan.

3. Buku Petunjuk Lapangan tentang Bhabinkamtibmasdi Desa/Kelurahan

No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 yang telah diubah dengan Keputusan

Kapolri No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tetang

Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:

Bujuklap/17/VII/1997.

4. Surat Keputusan Kapolri NO. POL: Skep/1673/X/1994 tanggal 13

Oktober 1994 tentang Pokok-pokok Kemitraan Antara Polri dengan

Intansi Masyarakat.

5. Perkap No 07 tahun 2008 tentang Implementasi Kepolisian Masyarakat.

6. Surat Keputusan Kapolri NO POL: Kep/618/VII/2014 tanggal 29 Juli

2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi 1 Tahun 2014.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelas terhadap bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama

acuan bahan hukum, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal

penelitian hukum dan bahan-bahan hasil pencarian data melalui internet yang

berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.
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C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau

menjadi sumber informasi.39 Sesuai dengan metode penentuan narasumber yang

akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka narasumber penelitian ini adalah:

1. Anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro : 2orang

2. Tokoh Masyarakat dilingkungan Metro Selatan : 2orang

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang

Jumlah 6 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:

a. Studi pustaka (Library Research)

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder.

Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami

dan menguntip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa

buku-buku, peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (Field Research)

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan

dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu

teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau

39Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, hlm 60
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lisan untuk mendapatkanjawaban, tanggapan serta informasi yang

diperlukan.

2. Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan

langkah-langkah sebagai berikut:

Tahapan pengolahan data pada penelitian ini antara lain meliputi kegiatan-

kegiatan berikut ini:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh peneliti diperiksa dan diteliti kembali

mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya sehingga

terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

b. Sistematis data, yaitu menyusun data secara sistematis sehingga

memudahkan menganalisis dan menginterprestasikan data.

c. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok

bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang

berhubungan dengan pokok bahasan.

E. Analisis Data

Proses analisis adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas

pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian

pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara

sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif yaitu melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada dalam kalimat

berdasarkan hasil penelitian.
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Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif,

yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang

kemudian diambil kesimpulan secara umum.


