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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang 

merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mengakaji kaidah-kaidah hukum pidana, peratuan perundang-undangan, serta 

peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan dengan 

permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris adalah dilakukan dengan 

cara melihat kenyataan yang ada dalam praktek (di lapangan) sehubungan dengan 

upaya Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam penegakan hukum meliputi 

penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas dalam mengatasi 

jumlah kecelakaan di jalan raya. Maka dalam hal ini penulis akan menitkberatkan 

kepada pendekatan yuridis empiris. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber dan jenis data pada penulisan ini adalah menggunakan sumber data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer (field research) yaitu data yang diperoleh  langsung diperoleh 

dari penelitian di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. 

b. Data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, atau data tersier. 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari : 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945 

2. Undang-undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun1946 Tentang Kitab Undang 

Hukum Pidana 

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 

2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di 

Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari 

buku-buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan 

dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data 

menggunakan internet. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap  bahan hukum sekunder yang berkaitan 

dengan materi penulisan yang berasal dari kamus hukum. 

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1.  Prosedur Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara studi dokumen dan studi pustaka, 

studi dokumentasi dan studi pustaka ini dilakukan dengan jalan membaca teori-

teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, 

sekunder dan bahan hukum tersier) kemudian menginventarisir serta 

mensistematisirnya. Selain itu menggunakan metode penentuan populasi dan 

sample. Populasi adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala 

dan seluruh kejadian dan seluruh unit yang akan diteliti.
43

 Sample adalah sejumlah 

objek yang jumlahnya kurang dari populasi.
44

 Dalam menentukan sample, metode 

yang digunakan informan (narasumber) yaitu metode berdasarkan atas 

pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana pemilihan responden 
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disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dinggap dapat mewakili 

populasi terhadap masalah yang sedang diteliti
45

. 

 

Berdasarkan sample maka yang menjadi informan adalah sebagai berikut: 

1. Satlantas Polresta Bandar Lampung    : 2 Orang 

2. Akademisi Fakultas Hukum Unila    : 1 Orang 

 

Jumlah  : 3 Orang 

 

2.  Prosedur Pengolahan Data 

 

Pengolahan data yang telah diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan 

antara lain: 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran 

data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur 

atau buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

b. Klasifikasi data  

Adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk 

logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan 

kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya. 
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c. Sistematika data  

Yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan 

pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data 

tersebut. 

 

D. Analisis Data 

 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara 

kualitatif (deskriptif kualitatif). Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu 

menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis sehingga memudahkan interprestasi data dan penarikan suatu 

kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik 

suatu kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data 

yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik 

suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan 

penelitian dan mengajukan saran-saran. 

 


