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III.  METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu

pendekatan yang dilakukan melalui penelahan terhadap teori-teori, konsep-konsep,

pandangan-pandangan serta peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan

masalah yang akan dibahas dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Untuk menunjang penulisan skripsi ini penulis juga melakukan pendekatan yuridis

empiris, yaitu pendekatan yang dilakakukan dengan cara melihat pelaksanaan secara

langsung di dalam praktek atau tempat di mana objek penelitian atau di lapangan

yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek di lapangan.

Berdasarkan kedua pendekatan, diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman

yang jelas, cermat dan mendalam terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam

skripsi ini.
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B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Mengingat data yang ada adalah data primer dan data sekunder, maka pengumpulan

data yang dipergunakan adalah:

a. Interview yaitu melakukan wawancara langsung kepada Kejaksaan Negeri Bandar

Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa menggunakan kuesioner.

Pengambilan responden dilakukan dengan teknik non random sampling, yaitu

tidak memberi kesempatan yang sama pada populasi untuk dipilih sebagai sampel.

Sistem yang digunakan adalah purposive sampling, dimana peneliti menggunakan

pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup untuk memilih

sampel.

b. Studi Kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, majalah, dokumen, peraturan

perundang-undangan, serta bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan hukum.

2. Jenis Data

Untuk mengindentifikasi data yang dilakukan penulis dengan cara

mengklasifikisaikan data menjadi 2 ( dua ) jenis, yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data Primer yaitu berupa data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian di tempat

penelitian secara langsung yaitu hakim pada kantor Pengadilan Negeri Tanjung

Karang dan jaksa pada kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara

melakukan studi dokumentasi dan studi literatur dalam mempelajari hal-hal yang

bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin

hukum serta isi kaidah hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang akan

dibahas.

Jenis data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi

dokumen; bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen; bahan

hukum tersier yang diperoleh melalui studi literatur. Dapun bahan hukum tersebut

terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terediri dari;

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya, KUHAP Dan

penjelasannya yang terdiri dari :

1. Undang – Undang Nomor 31 jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap –

menyuap

3. Undang – Undang Nomor 30 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

korban

5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 200 Tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia.
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, terdiri dari Rancangan Undang – Undang, hasil –

hasil penelitian dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan wewenang dan

tanggung jawab hakim dalam perkara pidana.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari

pendapat-pendapat para sarjana, berita serta berbagai keterangan dari media

massa dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala kejadian atau

seluruh unit yang akan diteliti (Ronny  Hartijo Soemitro, 1994: 44). Adapun dalam

penelitian skripsi ini penulis mengambil populasi yakni hakim Pengadilan Negeri

Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung , Polisi ( penyidik ),

Saksi, LSM, dan Dosen.

Adapun dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti penulis

menggunakan metode “Purposive sampling” yaitu memilih sampel berdasarkan

pertimbangan tertentu sesuai yang bersangkutan dari masing-masing populasi yang

akan diteliti.
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Sesuai dengan  metode penentuan sampel populasi yang akan diteliti sebagaimana

tersebut, maka sampel dalam membahas skripsi ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 2 Orang

2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung = 2 Orang

3. Dosen = 1 Orang +

Jumlah Responden = 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan ditempuh prosedur sebagai berikut,

yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaaan dilakukan yaitu dengan cara membaca, mencatat, mengutip hal-

hal yang perlu dan penting terhadap beberapa buku literatur, misalnya peraturan

perundang-undangan dan bahan-bahan tulis lainnya yang berhubungan dengan materi

pembahasan.

b. Studi lapangan

Studi dilapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer. Untuk itu penulis

mengadakan wawancara (Interview). Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengajukan sejumlah pertanyaan lisan atau dijawab secara lisan pula dengan

menggunakan daftar pertanyaan yang dilakukan secara tatap muka antara si pencari
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data dan dengan sumber data. Wawancara ini dilakukan terhadap responden, yaitu:

Hakim dari Pengadilan Negeri Bandar Lampung dan Jaksa Kejaksaan Negeri

Tanjungkarang sebanyak dua (2) orang.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik dari hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan

selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan langkah sebagai berikut :

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih

terdapat kekurangan-kekurangan, serta apakah data tersebut sesuai dengan

permasalahan yang akan dibahas.

b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap

pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan melalui analisis kualitatif. Analisis

kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu untuk

menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaaan kehakiman di Indonesia.

Selanjutnya kesimpulan dari hasil analisis tersebut diperoleh dengan berpedoman

pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan

yang didasarkan atas data khusus kemudian disimpulkan secara umum.
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