
 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

A.Pendekatan Masalah 

 Untuk membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam skripsi ini, 

pendekatan yang dilakukan secara yuridis empiris dan yuridis normatif  guna 

memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Metode pendekatan 

yuridis empiris, yaitu menelaah hukum dalam kenyataan dengan mengadakan 

penelitian dilapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan faktor-

faktor penyebab kerusuhan antar suporter sepak bola. Penelitian ini dilakukan 

dikabupaten pringsewu, yaitu daerah tempat terjadinya kerusuhan antar suporter 

sepak bola. 

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, menelaah 

peraturan perundang- undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Pendekatan yang bersifat normatif adalah penelitian dengan data 

sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang 

berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi 

buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

     Jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yakni data 

yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan dan data yang 

diperoleh dari bahan pustaka.
1
  

Adapun jenis data tersebut adalah: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan. 

Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan ini 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat 

yang        berkaitan dengan obyek penelitian yakni: 

b. UUD 1945 

c. Undang-Undang 39 Tahun 1999 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

e. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan  

bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami 

bahan hukum primer, seperti literatur dan jurnal hukum yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

                                                           
1
 Soerjono, Soekanto. 1985, hlm.. 10 
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a. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk meberikan 

penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum  primer dan bahan hukum 

sekunder berupa: 

b.    pendapat para sarjana. 

c.    hasil penelitian. 

d.   Kamus Besar bahasa Indonesia. 

e.   Buku-buku tentang Hak Asasi Manusia. 

f.   makalah-makalah dan  karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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C. Penentuan Narasumber 

1.  Penentuan Narasumber  

Di Kamus Besar Indonesia arti kata narasumber yang merupakan kata benda 

artinya, orang yang memberi ( mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) 

informasi. Para narasumber ini diperlukan guna sebagai pertimbangan dalam 

menganalisis permasalahan yang ditulis dalam skripsi penulis. Adapun 

narasumber yang diperlukan oleh penulis terdiri 3 ( tiga) kalangan yang 

meliputi: Polsek Gading rejo, pelaku
2
.   

 

2. Narasumber  

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan narasumber dalam 

peristiwa kerusuhan dan pemaahaman tentang peristiwa yang terjadi sehinnga 

informasi – informasi yang dibutuhkan sangat membantu peneliti. Adapun 

narasumber dalam peneliti ini adalah sebagai berikut: 

1. Anggota polsek Gading rejo                                                                  :2 orang  

2,.Pelaku                                                                             :1 orang 

 

Jumlah                                                                      : 3  orang 

 

                                                           
2
 Kamus besar indonesia halaman 774 
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D. MetodePengumpulan data dan Pengolahan data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara -  cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
3
 Dalam upaya 

penumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan 

prosedur, studi kepustakaan dan wawancara. 

a. Studi Lapangan  

   Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan 

metode wawancara (interview) secara langsung dengan responden yang harus 

direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka 

dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban 

yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Studi Kepustakaan  

    Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperleh data sekunder, yaitu dengan 

cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.     

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ridwan, 2002, Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung, hlm. 4 
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2.  Metode Pengolahan Data 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses 

melalui pengolahan dan menyajikan data dengan memeriksa dan 

menelitikembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan untuk selanjutnya 

dianalisis.penolahan data ini akan dilakukan dengan cara: 

a. Editing 

 Yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang 

didapatkan itu sudah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data 

yang salah maka akan dilakukan perbaikan data tersebut. 

b. Klasiifikasi Data 

    Data diklasifikasi untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah  dibaca dan diinterpretasikan. 

c. Sistematisasi Data  

   Penyusunan data secara sistematis yang sesuai dengan pokok bahasan 

sehingga memudahkan analisis data. 
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Pada kegiatan penulisan skripsi  ini, analisis terhadap terhadap data primer 

dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau 

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan 

dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang 

diperoleh dari penelitian, data primer kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang 

bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang 

bersifat khusus, selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan. 

 

 

E. Analisis Data 


