
I. METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

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 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 dua sumber, yaitu data lapangan dan

kepustakaan dengan jenis data :

1. Data Primer

Data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data. Sumber data yang dimaksud

dalam penelitian empiris yaitu lokasi penelitian atau tempat dilakukannya penelitian

peristiwa hukum yang terjadi dilokasi penelitian dan responden yang memberikan

informasi kepada peneliti. Data yang diperoleh dari responden-responden yang dalam

hal ini adalah Polresta Bandar Lampung dan Akademisi Hukum dalam hal ini adalah

Dosen Fakultas Hukum Unila.

2. Data sekunder



adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-

peratuan 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) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun

1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP).

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

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 Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu :

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan hukum yang memberikan petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari :

Literatur hukum baik dari buku, makalah, artikel, surat kabar, majalah, internet,



hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang

dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

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

akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka tidak mungkin

untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk

meneliti semua obyek atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang

tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk

diteliti sebagai sampel.1 Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polisi di Polresta

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 di atas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini

sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

1) Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung : 1 orang

2) Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung : 2 orang

3) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang  +

Jumlah : 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),
hlm. 44.



1. Pengumpulan data

Pengumpulandata yang digunakan adalah berupa stidi kepustakaan dan studi lapangan.

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

tindak pidana Pencurian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara

mendapatkan data primer dilakukan dengan cara wawancara (indepth interview)

yang bertujuan untuk memperoleh pendapat dan pemikiran para pihak yang terkait

yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan yang

telah disiapkan terlebih dahulu dengan mengacu pada masalah yang akan dikaji 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. Interpretasi, 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 di analisis 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 yang dilakukan oleh penulis.


