
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum merupakan  kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.
1
 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif 

dimulai analisa terhadap pasal-pasal dan perundang-undangan yang mengatur 

permasalahan tentang pelanggaran fungsi jalan yang dilakukan oleh 

masyarakat..  

2. Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan dengan penelitian langsung ke 

lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta tentang penegakkan hukum terhadap 

penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang mengakibatkan terganggunya 

fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang 

Jalan. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas tentang segala sesuatu yang diteliti sehingga 

dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan upaya penegakan hukum
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terhadap pelanggar fungsi jalan dan juga menjelaskan hambatan-hambatan 

yang ditemukan dalam upaya penegakan hukum tersebut. 

 

B. Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari lapangan atau pihak-

pihak yang terlibat langsung dalam memberikan data yang berhubungan dengan 

penegakan hukum pidana terhadap penyelenggaraan acara resepsi pernikahan 

yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:
2
 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2004 Tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam 

Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 3 Tahun 1994 Tentang Alat 

Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. 
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2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami 

bahan hukum primer seperti literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. Seperti literatur dan norma-norma hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.  

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder,  seperti kamus 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas 

atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat 

disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Yang 

menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah : 

1. Polisi pada Polresta Bandar Lampung   : 2 Orang 

2. Pegawai Dinas Perhubungan pada Dinas Perhubungan  

     Kota Bandar Lampung                : 2 Orang 

Jumlah        : 4 Orang 

Alasan penulis memilih narasumber tersebut adalah karena polisi pada Polresta 

Bandar Lampung adalah pihak yang menerima laporan dari masyarakat di wilayah 

hukum Polresta Bandar Lampung atas adanya pelanggaran masyarakat yang 

melakukan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang dilaksanakan 

tanpa izin dari pihak kepolisian dan Pegawai Dinas Perhubungan yang merupakan 

perwakilan pemerintah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 
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D. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut:
3
 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada 

hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah  wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang 

diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang memiliki keterlibatan 

langsung dengan perkara yang sedang dikaji. 

 

E. Pengolahan Data 

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut 

1. Identifikasi 

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan 

sikap Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum pidana 
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terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan di wilayah 

hukum Polresta Bandar Lampung. 

2. Editing 

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah 

data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan 

3. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang 

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. 

4. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data 

tersebut dapat dianalisi menurut susunan yang benar dan tepat. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain.
4
  

 

Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui analisis kualitatif, yang dilakukan 

dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam 

bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh 
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gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan 

metode induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-

peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, yang bisa digeneralisasikan (ditarik ke arah kesimpulan umum), 

maka jelas metode induktif ini untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan 

lalu dicocokan dengan teori-teori yang ada. 


