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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian1.

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

masalah yuridis normatif dan sebagai bahan penunjang penulis juga menggunakan

pendekatan masalah secara yuridis empiris.

Pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara

menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan

yang berkenaan dengan masalah perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi

dalam tindak pidana pencucian uang.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian

lapangan, yaitu melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik lapangan mengenai

pelaksanaan perlindungan  hukum bagi saksi dan pelapor dalam tindak pidana

pencucian uang. Dengan mengadakan pendekatan masalah secara yuridis normatif

dan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan

1 Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. 2004. hlm.164
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cermat tentang segala sesuatu gejala keadaan objek yang diteliti. Oleh karna itu

maka jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber data, yaitu

data lapangan dan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pemberi data atau

orang yang terlibat langsung dalam memberikan data yang ada hubungannya

dengan masalah perlindungan bagi saksi dan korban dalam tindak pidana

pencucian uang.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan

skripsi ini terdiri dari :2

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari

norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,

sera bahan hukum lain seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana. Bahan hukum primer yang penulis gunakan meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban.

2Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, 1985. hlm.13
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c) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi peraturan

pemerintah, keputusan presiden dan keputusan menteri.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri

dari:

a) Literatur

b) Kamus

c) Internet, surat kabar dan lain-lain

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Anggota Polisi Dit Res Kriminal Khusus Polda Lampung : 1 Orang

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 Orang

3. Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung : 1 Orang+

Jumlah : 3 Orang
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip hal-

hal penting terhadap beberapa buku literatur, peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara (interview) adalah usaha

mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk

menjawab secara lisan pula. Wawancara akan dilakukan terhadap seluruh

responden. Penulis akan melakukan wawancara dengan pertanyaan secara

mendalam, dalam hal ini penulis menggunakan pedoman wawancara agar

masalah dapat terjawab.

2. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah.Pelaksanaan pengolahan data yang

telah diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut:
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1. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti

kembali mengenai kelengkapan, kejelasannya dan kebenarannya,

sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;

2. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan

mengklasifikasikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk

uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan;

3. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan

pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari kepustakaan maupun dari lapangan kemudian

diproses, diteliti dan disusun secara seksama dengan cara: editing, sistematis dan

interpretasi sehingga akan memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode induktif,

yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus

yang kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga kesimpulan tersebut

dapat diberikan saran.


