
III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan 

yang dilakukan melalui penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, dokumen-dokumen 

hukum berupa rancangan Undang-Undang (RUU), Undang-Undang, makalah-makalah, serta 

perumusan-perumusan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti. 

 

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan 

mengadakan penelitian dilapangan, untuk melihat realitas bagaimana penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga. Tujuannya untuk memperoleh data 

murni tentang masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis normatif dan 

empiris maksudnya untuk memperoleh gambaran yang jelas, cermat dam mendalam 

mengenai gajala dan obyek yang diteliti dalam skripsi ini. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data adalah data yang diperoleh 

dari hasil studi lapangan atau masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hhukum.  

 

2. Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder : 



a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, 

diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan 

dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat 

dalam buku-buku, makalah-makalah, media cetak maupun elektronik dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian data 

tersebut dipelajari dan dianalisis yang kemudian disebut sebagai bahan hukum. Bahan 

hukum tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat, yaitu: 

a) Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b) Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

c) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2004. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer yang terdiri dari petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta 

peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, seperti literature-literatur, Koran majalah, kamus, website dan 

sebagainya. 

 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh yang 

diteliti (Burhan, Asshofa, 1996: 44) 



Untuk konteks penulisan skripsi ini maka populasinya adalah orang-orang yang berhubungan 

langsung. 

 

Penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti digunakan pengambilan sempel berupa 

Purposive Sampling, yaitu dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang akan 

dicapai yang dianggap telah mewakili dari masalah yang diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat. 

Berdasarkan metode Pengambilan sample maka sample yang dijadikan Responden adalah 

sebagai berikut : 

1. Penyidik dari Kepolisian Kota Metro : 2 Orang 

2. Tokoh Masyarakat Kota Metro : 2 Orang 

3. Dosen Hukum Pidana FH Unila : 2 Orang +    

Jumlah responden  : 6 Orang 

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah- langkah sebagai berikut: 

a. Studi Lapangan  

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data-data primer dalam hal 

penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang ada dalam 

skripsi. Pertanyaan telah disiapkan dan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan maksud untuk memoperoleh data, tanggapan dan jawaban dari responden. 

b. Studi Kepustakaan 

     Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis 

melakukan serangkaian kegiatan studi dengan membaca, mencatat, mengutip buku atau 



referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang 

berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. 

 

2. Pengolahan Data 

Dari data yang  diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan digunakan 

metode antara lain sebagai berikut: 

a. Editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, 

kejelasan, kebearan, sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-

kekurangan. 

b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan. 

c. Sistematisasi data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok 

bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan 

     

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan 

menguraikan secara sistematis. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian 

ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik 

data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan  hasil penelitian. 
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