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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Masalah  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan empiris yakni 

pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk 

mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik 

dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama 

terhadap objek penelitian.12 

 

3.2. Jenis Dan Sumber Data 

                                                             
12  Suteki,  Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum. (Filsafat teori dan  praktik) PT Raja 

Grafindo Persada. Depok. 2018. Hlm  104 
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Data dalam penilisan ini menggunakan: 

a. Data primer penulis mengambil data secara langsung dari sumber pertama dengan 

melakukan penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui wawancara dengan 

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara dan Bhabinkantibmas Polsek Bukit 

Kemuning Polres Lampung Utara serta pengamatan di lapangan. 

b. Data sekunder adalah data yang meliputi buku-buku, surat-surat pribadi dan 

dokumen resmi dari  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-

Undangan Mengenaik Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 

Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, Undang-

Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke 

Bijzondere Strafbepalingen. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, Pengertian sample menurut Husaini Usman13 adalah sebagai salah satu 

populasi dari hasil keseluruhan gejala yang ingin penulis lakukan penelitian. 

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan analisa secara sistematis dan 

konsisten. 

 

                                                             
13 Husaini Usman, Pengantar Statistika, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 182 
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Oleh karena itu, penulis mempertimbangkan nama-nama dibawah ini sebagai bagian 

dari informan yang diperlukan sebagai bahan analisis data14 dalam penelitian ini, 

adapun Responden yang akan diwawancarai adalah: 

1. Nama : AKP Muhamad Hendrik Apriliyanto, S.I.K  

Jabatan : Kasat Reskrim Polres Lampung Utara 

 

2. Nama : Bripka Aris Thama,SH 

 Jabatan : Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Kemuning Polres Lampung Utara  

 

 

Di dalam melakukan pengumpulan data, penulis juga melakukan pengamatan yaitu 

dengan melihat secara langsung bagaimana Upaya Penegak Hukum Dalam 

Menangani Tindak Pidana Pembuatan Senjata Api Rakitan Pada Polres Lampung 

Utara. 

 

3.3.2. Pengolahan Data 

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai 

dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam 

bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga 

memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: 

pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis 

(analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding). 

 

1) Editing (Pemeriksaan Data)  

                                                             
14 Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, UI Pers, 2007, hlm. 15-21.  
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Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan 

jawaban, keterbacaantulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya 

dengan dta yang lain.15 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing 

terhadap hasil wawancara terhadap narasumber kursus calon pengantin dan peserta 

kursus calon pengantin serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam 

menyusun penelitian ini. 

 

 

 

2) Classifying (Klasifikasi) 

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil 

wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di 

lapangan atau observsi.16 Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah 

secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar 

data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan 

informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data 

tersebut dipihah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data 

yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi. 

3) Verifying (Verifikasi)  

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari 

lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.17 

                                                             
15 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Hal 85 
16 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), Hal 104-

105. 
17 Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru 

Argasindo, 2002), Hal 84. 
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4) Concluding (Kesimpulan)  

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses 

pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data 

terkait dengan objek penelitian peneliti.18 Hal ini disebut dengan istilah 

concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat 

proses sebelumnya: editing, classifying, verifying analyzing. 

 

 

3.4. Analisis Data  

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendiskusikan bahan hasil penelitian 

berdasarkan pada pengumpulan data di atas dengan melihat seluruh data-data yang 

tersedia dari berbagi sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan lalu 

menelaah kembali seluruh data tersebut .kemudian akan di tarik kesimpulan secara 

induktif yaitu cara berfikir dan menemukan kesimpulan yang bersifat umum untuk 

menjawab permasalahan tersebut. Data selanjutnhya dianalisa secara kualitatif 

Analisis secara kualitatif  adalah analisis dalam laporan penelitian kualitatif.19 Penulis 

memahami analisis kualitiatif  menyesuaikan dengan konsep Septiawan bahwa 

analisis kualitif  adalah bentuk  laporan penelitian yang kualitatif yaitu laporan yang 

dipenuhi dengan deskripsi, detail penuh warna, dan sifat-sifat tidak formal serta 

mengungkapkan perasaan mengenai berbagai  peristiwa  dan orang-orang tertentu 

dari seting sosial yang konkret. Melaporkan dokumentasi kejadian-kejadian riil, 

                                                             
18 Ibid Hal 91 
19 Septiawan Santana, Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka bor Indonewsia, 2010, 

hlm.17-18.  
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rekaman omongan-omongan orang (melalui kata-kata, gerak gerik, dan nada bicara), 

amatan kelakuan-kelakuan yang spesifik, studi dokumen-dokumen tertulis. Semuanya  

mengimplikasikan aspek-aspek konkret kehidupan 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Gedung Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Lampung Utara berdasarkan peta 

tahun 1922 yang dibangun Belanda ada dalam status tanah milik Perusahaan Jawatan 

Kereta Api (PJKA) dengan bahasanya menggunakan Bahasa Belanda. Bangunan 

Mako dibangun oleh Pekerjaan Umum (PU) yang sebelumnya adalah bangunan 

Rumah Sakit PJKA tahun 1940. Sebelum menempati bangunan yang dibentuk oleh 

PU, kantor Polisi berada di Kalipasir yang jaraknya 1 KM dari Mapolres, dikarenakan 

daerah tersebut rawan banjir, maka setelah Belanda pergi, kantor Polres dipindahkan 

ke gedung Mapolres yang telah dibangun oleh PU.  

 


