
III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

yuridis normatif (library reseach) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan

bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang

menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin

hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkenan dengan skripsi yang sedang

dibahas atau menggunakan data skunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma,

dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

peraturan lainnya.1

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti

danmengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian

dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

1Abdulkadir, Muhammad, 2004Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung,,Hlm 134.
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B. Sumber dan Jenis Data

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data

sekunder di bidang hukum. Cara penelitian kepustakaan ialah melakukan studi

terhadap alat penelitian berupa studi dokumen.Studi dokumen yang dilakukan

adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang meliputi bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier. Bahan kepustakaan dapat dikelompokkan menjadi 3

(tiga), yaitu:

a) Bahan Hukum Primer,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan

mengatur.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku Hukum yang

membahas mengenai tindak pidana pemilu, tujuan pemidanaan,

penegakkan hukum, serta artikel-artikel, makalah-makalah, seminar,

laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang

diteliti;

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus

Hukum.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan karena penelitian ini bertipe gabungan normatif-

empiris.Penelitian lapangan dilakukan di Propinsi Lampung. Lokasi penelitian
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lapangan ditentukan dengan metode purposive, yaitu di: Pengadilan Tinggi

Tanjung Karang, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Perolehan data dilakukan melalui wawancara (interview), yang berfungsi untuk

membuat deskripsi atau eksplorasi.2 Hasil dari wawancara berupa data primer.

Wawancara dilakukan pada narasumber sebagai pihak yang dianggap memiliki

kompetensi di bidang masalah yang diteliti. Wawancara terutama ditujukan untuk

membantu mengelaborasi hasil studi pustaka untuk menjawab rumusan masalah.

Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang memuat

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, yang dikembangkan

sejalan dengan perkembangan teori-teori yang didapat peneliti dari studi pustaka

yang relevan dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini

adalah wawancara terhadap para nara sumber/informan. Wawancara ini dipandu

dan disusun secara terbuka.

Adapun narasumber/responden/informan yang diwawancarai adalah:

1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang           = 1 orang

2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung = 1 orang

Jumlah 2 orang

2 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 18.
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil peneletian ini digunakan prosedur

pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data

sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan library research.

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah

literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainya yang

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data.

Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh

melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan

pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dah melengkapi data

yang kurang lengkap.

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.

c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara

sistematis hingga memudahkan interprestasi data.
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E. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisa dengan metode kualitatif.

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa

yang dapat diceritakan kepada orang lain.3 Metode kualitatif akan menghasilkan

data diskriptif analitik. Data deskritif analitik yaitu hal-hal yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti

sebagai yang utuh.4

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, Op.cit., hlm 250
4Ibid


