
 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaidah hukum, yaitu dengan 

mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, azas-azas, teori-teori dan 

konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan 

pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan 

baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penerapan 

teknik dan taktik interogasi dalam pemeriksaan tersangka terorisme dalam tingkat 

penyidikan. 

 

B.  Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu :      

Data adalah gejala yang dihadapi dan ingin diungkapkan kebenarannya (Soerjono 

Soekanto, 1986 : 7) adapun data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini  

bersumber pada dua jenis, yaitu :  
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1.  Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari kegiatan penelitian 

langsung di lapangan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan 

informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini.  

2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang merupakan bahan baku dari penelitian yuridis 

normatif yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer (Perundang-undangan) antara lain Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme.  

b. Bahan hukum sekunder meliputi, Himpunan Buku Petujuk Pelaksanaan,Buku  

Petunjuk Lapangan, Buku Petunjuk Administrasi Penyidikan Tindak Pidana 

berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi: 

Skep/1205/IX/2000. 

c. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

Kamus, Buku literature, website dan hasil penelitian.  
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C.  Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan 

ditaksir dan objek yang diteliti, (Masri Singarimbun, 1987: 152). Sedangkan 

menurut Kartini Kartono (1983:  116) populasi dalah semua jumlah Individu- 

individu darimana diambil sample. Sample adalah sebagian unsur populasi yang 

dijadikan objek penelitian. Digunakan apabila ukuran populasinya relatif besar, 

Sampel Representant adalah Sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama 

atau relatif sama dengan populasinya, atau wakil dari satu populasi yang cukup 

besar jumlahnya (Kartini Kartono, 1983:  115).  

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah aparat penegak hukum yaitu 

Kepolisian Daerah Lampung dan Akademisi Fakutas Hukum Universitas 

Lampung. 

Penentuan responden digunakan, metode pengambilan sample secara “purposive 

sampling” yang berarti bahwa dalam menentukan sample disesuaikan dengan 

tujuan yang hendak dicapai, dan dianggap telah mewakili populasi terhadap 

masalah yang hendak dicapai.  

Adapun responden yang dijadikan sebagai sample dalam penelitian ini adalah 

Penyidik kepolisian pada Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Kepolisian Daerah 

Lampung  sebanyak 2 (dua) orang, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung 1 (satu) orang. 
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D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1.  Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data yang diperlukan ditempuh prosedur sebagai berikut : 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan 

litetur, peraturan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi 

pembahasan. 

b. Studi lapangan 

Dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara  

mengadakan wawancara (interview), yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula, dan 

mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kuisioner (daftar pertanyaan).  

Dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara si pencari data dengan 

sumber data.  

2.  Pengolahan Data 

Dari data yang diperoleh baik dari hasil kepustakaan maupun studi di lapangan 

maka pengolahan data dilakukan dengan menggunkan metode-metode sebagai 

berikut : 

a. Editing adalah kegiatan memeriksa, mengoreksi data yang didapat untuk 

menentukan perlu atau tidaknya data tersebut sebagai data yang terpilih 
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merupakan data yang benar-benar memberikan jawaban terhadap per-

masalahan. 

b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-

tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan editing data. 

c. Klasifikasi, yaitu penggolongan data menurut sumbernya, dengan tujuan 

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi dan 

analisis data. 

E.  Analisis Data 

Setelah data diperoleh dipergunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan 

menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal 

yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 


