
III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam mengungkap permasalah yang sedang dibahas dilakukan

dengan data cara yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundang-undangan,

khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

dan beberapa literatur atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah pada umumnya dan

khususnya menyangkut masalah Penerapan Pemberlakuan Sanksi light on.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung ke objek penelitian yaitu

Kota Bandar lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung yang memiliki mobilitas

tinggi dalam berbagai aspek dan Polresta Bandar lampung sebagai institusi Polri yang

berwenang diwilayah hukum Bandar Lampung yang memiliki kompleksitas permasalahan

yang lebih tinggi sebagai kota besar di bandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi

lampung.

B. Sumber dan Jenis Data



1) Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung berhadapan dengan

narasumber yang terlibat langsung dalam memberikan data, yang ada hubungannya dengan

masalah yang diteliti.

2) Data sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain : buku-buku

literatur, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk

maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain

berupa kamus dan pendapat-pendapat.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis data, yang ciri-cirinya akan diduga

(Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 2006 : 152).



Penulisan skripsi ini yang dijadikan populasi adalah pelaku/pelanggar light on dan Dosen

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk menentukan sampel dan populasi, digunakan

metode pengambilan sampel terhadap pertanggung jawaban pidana pelaku pelanggaran light on

di Kota Bandar Lampung yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu

purposive sampling yaitu bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang

hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi

terhadap masalah yang hendak diteliti atau dibahas. Dalam hal ini penulis memilih petugas

yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang akan

dijadikan sampel dapat menjamin penelitian.

Responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

a. Petugas Polri Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar lampung        : 2 Orang

b. Masyarakat : 2 Orang

c. Dosen Fakultas Hukum : 1 Orang +

5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya

dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulakan data sekunder

dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.



b. Studi lapangan

Dilakukan dengan wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan

kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama. Hal ini dilakukan

untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan dan kekeliruan serta belum lengkap dan lain

sebagainya terhadap data yang telah diperoleh.

Pengolahan data yang dilakukan dengan cara:

a. Editing (pemeriksaan data)

Yaitu terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun primer,

dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah

cukup benar.

b. Klasifikasi (pengelompokan data)

Data yang sudah terkumpul dikelompokan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah

dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematis (penyusun data)

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok

permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.



E. Analisis Data

analisis data bermaksud untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah

dibaca atau difahami dan diinterprestasikan.metode analisis data yang dipergunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Secara kualitatif yang

dianalisa adalah data yang berupa asas-asas  pandangan-pandangan serta isi dari peraturan

hukum.


