
III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik 

hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun 

hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut 

pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya.
45

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah 

pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada 

buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis 

empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.
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B. Sumber dan Jenis data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data  

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh 

peneliti sebagai obyek penulisan.  Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai 

pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain 

atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi 

literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-

catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang 

diperoleh dari internet.
46

 

Bahan hukum tersebut terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap mengikat, yaitu meliputi: 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

4) Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 
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5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik 

Indonesia. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi: 

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 

 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder berupa pendapat para sarjana dalam berbagai literatur, dokumen, dan 

sumber internet. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

 

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi 

sumber). Adapun narasumber dari penelitian ini terdiri dari : 

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas IA   : 1  orang 

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 2 orang  

3. Akademisi Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unila  : 1 orang 

    Jumlah          : 4 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi 

dokumen, serta wawancara. 

1. Studi pustaka (Library Research) 

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan 

melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip 

dari literature peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok 

bahasan. 

2. Wawancara  

Dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami  dengan permasalahan yang 

sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan 

secara tertulis. 

 

2. Pengolahan Data 

 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang 

didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada 

umumnya dilakukan dengan cara
47

 : 
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1. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang 

terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai 

dengan permasalahan. 

2. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

3. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah. 

 

E. Analisis Data 

 

 

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, 

yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara 

lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 


