
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan berpedoman pada bahan-

bahan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

hubungan hukum, ketentuan lain, literatur-literatur ilmu hukum serta 

dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yang 

berhubungan dengan pokok bahasan yang menjadi objek penelitian. 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan  untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan  baik yang berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap dengan 

mengadakan penelitian lapangan  terhadap pelaksanaan proses penegakan 

hukum perkara militer. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data murni yang 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. 
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B. Sumber Dan Jenis Data 

 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.Sumber data Primer 

Data Primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari 

lapangan, dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti 

dalam hal ini adalah keterangan dari para Penyidik di Denpom 2 Sriwijaya 

Lampung dan Korem 043/Garuda Hitam mengenai kasus yang terjadi. 

 

2.Sumber data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung data 

primer yaitu buku-buku, dokumen, majalah, kamus dan Peraturan perundang-

undangan lainnya yang dapat melengkapi sumber data primer dan sesuai 

dengan pokok bahasan yang terdiri dari : 

a) Bahan hukum primer, yaitu  bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, seperti Undang-Undang No.31 tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer, Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara 

Republik Indonesia. Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang 

Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. 

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami 

bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hasil karya ahli-ahli hukum 

yang berkaitan dengan kemiliteran. 
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c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, 

petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder, yaitu kamus. 

 

C. Responden Penelitian 

 

Dalam penelitian ini.data diperoleh dari para informan atau responden yang 

akan memberikan informasi secara terperinci mengenai pokok permasalahan 

yang diteliti. Penentuan informan atau responden penelitian tidak dilakukan 

secara terperinci mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Melainkan 

ditetapkan secara bertujuan  (purposive) dengan menggunakan beberapa 

pertimbangan tertentu. 

 

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 2 orang, yaitu: 

1. Polisi Militer pada Detasemen Polisi Militer 2 Sriwijaya Lampung     1 orang 

2. Corp Hukum pada Korem 043 Garuda Hitam Lampung                      1 orang  

            Jumlah             2 orang 
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D.Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

 

1.Pengumpulan Data 

 

Dalam metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah: 

a) Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara 

mengumpulkan data primer yaitu dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara terpimpin, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang menangani proses 

penyidikan dan pemeriksaan perkara pidana militer. 

b) Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum 

yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas 

serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
1
 Merupakan suatu 

tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, 

mempelajari dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004,hlm 

81. 
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2. Metode Pengolahan Data 

 

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul baik data dari studi kepustakaan 

maupun studi lapangan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengelolaan data-data tersebut dengan cara sebagai berikut: 

 

a) Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti secara selektif untuk 

menjamin kelengkapan data-data tersebut sehingga didapatkan data yang 

akurat, selektif dan relevan. 

b) Evaluasi, yaitu dengan melakukan perbaikan jika ada data yang keliru dan 

salah, menambah dan melengkapi data-data yang kurang serta 

menidentifikasi apakah data yang diperoleh sudah lengkap dan sesuai 

dengan masalah yang diteliti. 

c) Sistematisasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan 

menguraikan data kemudian mendeskripsikannya agar dapat ditarik suatu 

kesimpulan. 
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E.  Analisis Data 

 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan dipersentasikan. Setelah data yang diperolah dari 

lapangan diolah dan disusun, data akan dianalisis dengan mengunakan teknik 

analisis kualitatif. Pada penulisan skripsi ini penulis menganalisis data yang 

diperoleh secara kualitatif, dimana dilakukan dengan cara penyajian dalam 

bentuk uraian kalimat-kalimat secara sistematis atau menggambarkan 

tanggapan responden tehadap segi hukum dalam proses penegakan hukum 

perkara pidana yang dilakukan oleh militer ,sehingga dapat diperoleh gambaran 

secara lengkap tentang masalah yang diteliti. 

 

Analisis kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu uraian 

deskriftif, yaitu untuk memperoleh persamaan, perbedaan dan gejala-gejala 

tertentu dalam rangka menjawab permasalahan yang ada yang diperoleh 

melalui observasi atau wawancara, sehingga akhirnya dapat di tarik suatu 

kesimpulan. 

 

 

 

 


