
 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode merupa cara atau unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, karena 

penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta 

mengintegrasikan suatu pengetahuan.  

 

Jelasnya merupakan tata cara mempelari dan memahami lingkungan yang 

dihadapi, dengan menggunakan metode yang ilmiah, dengan demikian peneliti 

menetapkan proses rangkaian yang dilakukan secara terencana guna memperoleh 

jawaban yang diperlukan. 

 

3.1. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi sangat diperlukan, hal ini untuk 

menentukan pendekatan masalah secara apa yang penulis gunakan dalam 

penulisan skripsi ini apakah secara normatif ataukah secara empiris, sedangkan 

pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan masalah secara normatif, pendekatan normatif yaitu pendekatan 

dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang serta kaidah-kaidah yang 

berlaku (hukum) yang berhubungan permasalahan yang penulis teliti.  

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang penulis gunakan  terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data 

skunder dan data primer. Data sekunder, adalah data yang bersumber pada studi 



 

 

kepustakaan, yaitu dengan meneliti perundang-undangan, buku-buku yang penulis 

pergunakan di dalam penelitian ini. Sedangkan data primer, di dapat melalui 

responden di lapangan yang penulis dapat melalui wawancara  dengan cara 

melakukan observasi dilapangan. 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Data Prosedur Pengolahan Data 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data  

Upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan guna mendukung penulisan skripsi ini, 

penulis menggunakan cara-cara berikut ini:  

1.  Studi Kepustakaan, yaitu engan cara mengutip buku-buku literatur tentang 

permasalahan yang ada hubungannya dengan tujuan penyusunan penelitian ini. 

2.  Studi Lapangan, dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer, 

dalam hal ini diadakan penelitian di lapangan secara lansung terhadap data 

yang penulis perlukan terhadap objek dan subjek yang akan diteliti.  

3.  Wawancara, yakni sejumlah pertanyaan yang telah penulis siapkan sebagai 

panduan berbicara langsung kepada pihak yang diteliti. Tanya jawab dilakukan 

secara terbuka guna memperoleh jawaban yang bebas sehingga data yang 

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.  

Adapun responden yang penulis wawancarai adalaH Ajun Komisaris Polisi  

AKP. Gilih Andri Puranto, SH, S.I.K, selaku Kasat Reskrim Lampung Utara 

dan Briptu Nur Rokhman. Z, SH, MH selaku Penyidik Satuan Reskrim 

Lampung Utara.  

 

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data  

Setelah semua data yang diinginkan terkumpul lalu data tersebut diolah kembali 



 

 

dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data. Pemeriksaan 

data dilakukan tehadap data secara keseluruhan dilakukan secara sistematika data 

dengan cara menyusunnya secara berurutan sesuai dengan pokok permasalahan. 

  

3.4. Analisis Data  

Analisis data, yaitu keseluruhan data baik dari hasil studi kepustakaan maupun 

studi lapangan, lalu data tersebut perlu dianalisis secara diskriptif kualitatif, 

maksudnya diuraikan, dijabarkan dengan cara sistematika dalam kalimat yang 

mudah dipahami, tidak bertentangan dengan aturan lain, serta merupakan jawaban 

dari permasalahan yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


