
III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis

normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang

berhubungan dengan penulisan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah

dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam

praktik dan mengenai pelaksanaannya.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari due sumber, yaitu data lapangan dan

kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik

melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-

pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun

peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas

dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

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

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer yaitu: Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Peraturan Pelaksanaan KUHP.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus,

biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang

berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang

akan diteliti (Romy Hanitjo Soemitro, 1998 : 14). Populasi dalam penelitian ini adalah aparat

penegak hukum yaitu, polisi, korban dan pelaku curanmor di Bandar Lampung.

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu suatu metode

pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas

pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan metode sampling diatas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini

sebanyak empat (4) orang dengan rincian sebagai berikut:

1)   Kasat Reskrim Curanmor Polresta Bandar Lampung :  1 orang

2)   Penyidik Reskrim Curanmor Polresta Bandar Lampung :  1 orang

3)   Warga Masyarakat Kota Bandar Lampung :  1 orang

4)   Pelaku tindak pidana curanmor di Bandar Lampung :  1 orang



Jumlah :  4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan

serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-

buku atau referensi yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap

penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan

data perimer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan

pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan

responden.

2. Pengolahan Data

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan

kesalahan;

b. Tabulating, yaitu memuat data yang diperoleh melalui sebuah rangkaian tabel sesuai

dengan data yang diperoleh;



c. Interprestasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta

mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan;

d. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok

permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu

menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan

menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik 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 penelitian.
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