
III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.50Untuk

membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan  dua

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris

guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objek.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-

kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang

akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai

macam peraturan perundang-undangan,toeri-teori dan literatur- literatur yang erat

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan

mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian

dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

50 Soekanto, S. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.hlm.127
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B. Lokasi Penelitian

Penelitian  merupakan  hal terpenting dari seluruh rangkaian penulisan suatu karya

ilmiah. Dengan penelitian akan  menjawab objek  permasalahan  yang diuraikan di

rumusan  masalah. Untuk  memperoleh  informasi yang merupakan data penulisan

maka penulis memilih lokasi penelitian di Propinsi Lampung bertempat di PT.

KAI Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, Polisi khusus kereta api

(Polsuska), dan Polres Kotabumi.

C. Sumber dan Jenis Data

Untuk dilakukan penelitian ini diperlukan data-data yang terkait dengan

permasalahan yang diteliti. Pada umumnya penelitian hukum terdapat dua jenis

data, yang pertama disebut data primer dan yang kedua disebut data sekunder.

Data primer dalam penelitian hukum  adalah data yang di peroleh terutama dari

hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan,

sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari

hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literature atau bahan pustaka yang

berkaitan dengan masalah atau materi penelitian,yang sering disebut bahan

hukum. 51

Adapun sumber data penelitian skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan.

Metode yang digunakan adalah wawancara kepada narasumber mengenai faktor

terjadinya pencurian rel kereta api dan upaya menanggulangi

51 Fajar , MN dan Achmad, Y. 2010. Dualisme penelitian hukum normative dan empiri. pustaka
pelajar.Yogjakarta.
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kejahatan pencurian rel kereta api. Kemudian data primer dilengkapi dengan data

sekunder. Data sekunder melalui studi kepustakaan dengan cara membaca,

mengutip, mempelajari dan menelaah teori-teori hukum pidana, asas- asas hukum

pidana, dasar hukum dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam literatur- literatur

atau bahan- bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam

penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti

hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokan ke

dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. 52 Data

sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal sebagai bahan hukum, dalam

penelitian hukum ini berupa berbagai literatur yang dikelompokan dalam bahan

hukum primer terdiri atas peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, atau

keputusan pengadilandan traktat, antara lain terkait dengan peraturan perundang-

undangan, yaitu:

a.   Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362- Pasal 367 KUHP

b. Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 2007 Tentang

Perkeretaapian

52 Ibid .,hlm.156.
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2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasaan

terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur- literatur hukum maupun

literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain

kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, petikan berita dari majalah dan surat

kabar/ media cetak serta pendapat- pendapat para sarjana. Buku-buku teks literatur

hukum, karya ilmiah /jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), pamplet,brosur, dan

berita di internet yang berkaitan dengan kejahatan pencurian rel kereta api di

propinsi lampung

D. Penentuan Narasumber

Teknik yang digumakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini

adalah wawancara 53 terhadap para nara sumber/informan.

Wawancara ini dipandu dengan interview guide yang disusun secara terbuka.

Adapun narasumber/responden/informan yang diwawancarai adalah:

1. Penyidik Polisi di Polresta Bandar Lampung = 1 orang

2.   Polisi Khusus Kereta Api Bandar Lampung = 1 orang

53 Lexy J.Moleong berpendapat bahawa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan kepada terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu,
dalam Lexy J.Moleong.op.cit., hlm. 186. Sedangkan, S. Nasution membedakan dua macam
wawancara (interviu), yaitu berstruktur dan tidak berstruktur, dalam S. Nasution, Metode research
( penelitian Ilmiah),Bumi Aksara, Jakarta, 2011,hlm.117
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3. Anggota Reskrim POLRES Lampung Utara = 1 orang

4. Petugas PT. KAI = 1 orang

5.   Tokoh masyarakat = 1 orang

6.   Akademisi = 1 orang

Jumlah 6 orang

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil peneletian ini digunakan prosedur

pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data

sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (library

research). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran

dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan

menelaah literatur- literatur yang menunjang, serta bahan- bahan ilmiah lainya

yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data.

Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh

melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan

pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dah melengkapi data

yang kurang lengkap

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
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c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara

sistematis hingga memudahkan interprestasi data.

F. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah  usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan

permasalahan serta hal hal yang dihasilkan Data yang diperoleh melalui kegiatan

penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu

dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari

permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis

berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal

yang umum ke hal- hal yang khusus.


