
III.  METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang bepedoman 

pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan 

yuridis empiris adalah pendekatan secara langsung terhadap objek penelitian 

dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber.  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di 

lapangan, apabila data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

(library research) terhadap bahan-bahan hukum. 
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2. Jenis Data 

Jenis data pada penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, yaitu : 

 

1) Data Primer 

Data primer ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 

narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari 

penelitian ini. 

 

2) Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data 

sekunder ini penulis ambil dari mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-

buku, makalah-makalah, media cetak yang terkait dengan permasalah yang ada. 

Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang setelah itu disebut dengan 

bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari : 

 

a. Bahan Hukum Primer 

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

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

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

4) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Kewenangan 

Polisi 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian 

para pakar sesuai dengan objek permasalahan penelitian. 
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c.  Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan 

pustaka. 

 

C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karaktersitik tertentu di dalam suatu 

penelitian. Dalam penulisan skripsi ini yang dijadikan populasi adalah Sabhara 

Unit K9 Polres Lampung Selatan (Kanit satwa K9), Sat Sabhara Unit K9 Polda 

Lampung (Kanit satwa K9), dan Jaksa. 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.1 

Sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah : 

1. Sat Sabhara Unit K9 Polres Lampung Selatan (Kanit satwa K9) : 1 Orang 

2. Sat Sabhara Unit K9 Polda Lampung (Kanit satwa K9)  : 1 Orang 

3. Jaksa        : 1 Orang   + 

        Jumlah Responden : 3 Orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 62. 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam prosedur pengumpulan data dilakukan dengan : 

1. Studi Pustaka (library research) 

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui serangkaian kegiatan 

studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan 

kepustakaan dan undang-undang, seta dokumen maupun informasi lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian. 

2. Studi Lapangan (field research) 

Dalam hal ini, untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara 

yang dilaksanakan langsung dan terbuka secara terarah. 

 

3. Prosedur Pengolahan Data 

 

Prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu 

guna memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan data. 

b. Sistematisasi data, yaitu data yang diperoleh lalu disusun secara sistematis 

sesuai dengan jenis dan pokok bahasan guna memudahkan dalam menganalisa 

data. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam 

suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Setelah data diperoleh kemudian 

diolah dan selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif serta akan ditarik 

kesimpulan dan saran yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil 

penelitian. 


