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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
1
 

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan pendekatan : 

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-

kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah 

yang akan dibahas atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis 

atau bahan-bahan hukum yang lain.
2
 Pendekatan tersebut dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan dan teori-teori yang berkenaan 

dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini. 

 

2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung 

terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari 

narasumber melalui observasi dan wawancara, khususnya
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yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan 

menemukan fakta tersebut. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data dan jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data 

yang diperoleh langsung dari masyarakatdan data yang diperoleh dari bahan 

pustaka
3
, yaitu : 

1. Data Primer (field research) 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara 

atau kuisoner pada masyarakat dan instansi terkait. Adapun sumber data yang 

penulis peroleh berupa keterangan-keterangan tentang upaya kepolisisan dalam 

penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kota Bandar 

Lampung dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan di ruang lingkup 

polresta Bandar Lampung, serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan 

penanggulangan pencurian dengan kekerasan pada kenyataannya. 

2. Data Sekunder (library research) 

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum 

sekunder, atau data tersier. 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: 

1. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian 

2. Undang-undang republik indonesia tahun 1981  tentang hukum acara   

    pidana; 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang   
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    Hukum Pidana (KUHP); 

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer
4
. Bahan hukum sekunder 

diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku leteratur, makalah dan 

bahan-bahan lainnya yang berkaitan serta ditambah  dengan kegiatan 

pencarian data menggunakan media internet. 

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa 

indonesia, media massa, artikel, majalah, paper, jurnal, yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
5
 

 

B. Penentuan Narasumber 

 

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah 

dan menganalisis data sesuai permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bareskrim Polresta Bandar Lampung     = 2 orang 

2. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas  

Lampung         = 1orang+ 

Jumlah         = 3 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku 

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan . 

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang telah diperoleh dapat digunakan untuk menganalissi 

permasalahan yang diteliti, adapun tahapan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 
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a) Pemeriksaan data 

Yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang 

telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-

data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang 

relevan dengan permaslahan yang akan dibahas. 

 

b) Klasifikasi data 

Yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis 

dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan 

kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya. 

 

c) Sistematisasi data 

Yaitu melakukan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan 

dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut. 
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E. Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif dan teknik deskripsi yaitu 

analisis kualitatif dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian 

dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga di peroleh gambaran yang jelas dari 

jawaban permasalahn yang di bahas dan kesimpulan atas permaslahan tersebut. 

Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara 

berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang 

khusus merupakan jawaban dari permaslaahan berdasarkan hasil penelitian, dan 

teknik deskripsi yaitu dengan penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu 

situasi dan kondisi tertentu, teknik interprestasi yaitu penggunaan penafsiran 

dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik 

evaluasi yaitu penelitian secara konprehensif terhadap rumusan norma yang 

diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan 

penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum. 

 


