
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.
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A. Pendekatan Masalah 

 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum 

normatif, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut 

Johnny Ibrahim, beberapa pendekatan penelitian tersebut yaitu pendekatan 

perundang-undangan (satute approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan 

(comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

filsafat (philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach).
31

 

 

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi 

fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu Peneliti harus melihat 

hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 
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a. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait 

antara satu dengan lain secara logis. 

b. All-inclusive artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu 

menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan 

hukum. 

c. Systematic, bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-

norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Adapun pendekatan 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Undang-undang yang digunakan sebagai acuan 

adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis sumber penelitian yang Peneliti pergunakan dalam penelitian ini berupa 

jenis sumber penelitian sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter 

Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak 

mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal 

ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya 

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 
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catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian 

ini adalah Undang-undang yang digunakan sebagai acuan adalah sebagai 

berikut: 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP); 

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi; 

4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai 

pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori-teori 

yang dikemukakan para ahli dan peraturan perundang-undangan pelaksana 

dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Perda dan sumber 

lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.
32

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri dari kamus, dan bahan-

bahan dari internet. 
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C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Pengumpulan Data 

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data 

sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang 

erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat 

mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk 

dianalisis lebih lanjut. 

b. Studi Dokumen  

Mempelajari berkas-berkas dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana 

korupsi dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisis lebih 

lanjut. 

c. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah 

direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung 

dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan 

mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam Penelitian skripsi ini. 

 

2. Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 
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a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau 

artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan. 

b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi 

atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar obyektif. 

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

menginterpretasikan data. 

 

D. Analisis Data 

 

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban 

dari permasalahan. Dalam proses analisis ini rangkaian data yang tersusun secara 

sistematis dan menurut klasifikasinya dianalisis secara kualitatif dan diberi 

pengertian berdasarkan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada dilapangan 

sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Hasil analisis dilanjutkan dengan 

mengambil kesimpulan secara induktif, yaitu meneliti dari data dan fakta yang 

bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara 

umum. 

 


