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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya 

menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara 

tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka 

tertentu.
1
 Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat 

sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

A. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 

yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu 

aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan 

materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan 

kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, 

tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.
2
 Penelitian ini akan 

mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak 

kejahatan korupsi. Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir 
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Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku 

di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, 

atau peristiwa hukum tentang yang terjadi dalam masyarakat.
3
 Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan kepada para 

saksi pelapor tindak pudana korupsi.  

 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Sesuai dengan spesifikasi hukum tertulis yang menjadi fokus kajian hukum 

normatif, maka dapat diidentifikasikan pula pendekatan masalahnya. Apabila 

objek kajian fokus pada substansi hukum, maka pendekatan masalah yang sesuai 

adalah pendekatan normatif analisis substansi hukum (approach of legal content 

analysis). Jika menggunakan jenis penelitian ini, maka menurut Abdul kadir 

Muhammad, ada 3 (tiga) gradasi pendekatan normatif analisis yang dapat 

digunakan, yaitu penjelajahan hukum (legal exploration), tinjauan hukum (legal 

review), dan analisis hukum (legal analysis).  

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analisis 

hukum (approach of legal content analysis) dengan menggunakan gradasi 

tinjauan hukum (legal review), dimana melalui pendekatan tersebut peneliti 

berusaha memaparkan secara lengkap, terperinci, dan jelas mengenai beberapa 

aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan serta dapat pula 

mengetahui apa kelemahan atau kekurangan dari perundang-undangan tersebut. 
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C. Data dan Sumber Data 

Penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.
4
 Informasi 

tertulis yang diperoleh dalam data sekunder lazim disebut bahan hukum (law 

material). Menurut Abdulkadir, Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

golongan, yaitu: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan 

mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti kontrak, konvensi, 

dokumen hukum, dan putusan hakim; 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer; 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum tersier. 
5
 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 

2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum dan artikel-artikel 

yang berhubungan dengan penanaman modal. 

3. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet. 

D. Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis data yang digunakan, maka metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, 
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mengutip serta mengkaji data sekunder yang telah diperoleh berdasarkan 

permasalahan yang terkait. 

 

E. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka diolah melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan; 

2. seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk 

memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini; 

3. klasifikasi data, data yang telah diseleksi selanjutnya diklasifikasikan atau 

dikumpulkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif; 

4. sistematisasi data, yaitu menempatkan data secara sistematis sesuai dengan 

permasalahan, sehingga mempermudah pada saat melakukan analisis data. 

 

F. Analisis Data 

Tahapan selanjutnya setelah pengolahan data selesai dilakukan adalah analisis 

data dengan tujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan dipahami. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara 

kualitatif, komprehansif dan lengkap, yaitu dalam bentuk skripsi yang berjudul 

perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.�


