
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Permasalahan 

1. Metode pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris, focus 

penelitian yuridis normative empiris yaitu pada penerapan atau 

implementasi ketentuan hukum normative (in abstracto) pada peristiwa 

hukum tertentu (in concerto) dan hasilnya. Jadi yang diteliti adalah proses 

implementasi atau penerapan untuk mencapai tujuan dan tujuan sebagai 

hasil akhir. Ketentuan hukum normative yang menjadi tolok ukur terapan/ 

implementasi dalam penelitian ini sudah dirumuskan lebih dahulu dalam 

kodifikasi, undang-undang yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Jenis penelitian yuridis normatife ini 

digunakan untuk meneliti azas-azas hukum karena permasalahan yang 

diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan 

peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan 

dalam praktek . 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan 

menggambarkan penyidikan Polri terhadap tindak pidana korupsi, bertitik 

tolak dari peraturan perundang-undangan berlaku saat ini maupun dalam 

instrument. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis 

data berupa data primer dan data sekunder : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan ataupun wawancara 

dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak–pihak yang 

berhubungan langsung dengan masalah penulisan penelitian ini. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur– 

literatur maupun peraturan–peraturan dan norma–norma yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan 

penelitian ini. Data sekunder tersebut meliputi : 

a. Bahan hukum primer yaitu : Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang–Undang 

Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  

dan Undang–Undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP. 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan dan 

Surat Keputusan Menteri, serta peraturan–peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan Kepolisian dan Korupsi. 

c. Bahan hukum terseier yaitu karya–karya ilmiah, bahan seminar, dan 

hasil–hasil peneltian para sarjana berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas. 

 

C. Penentuan Populasi Sampel 

 

Populasi penelitian adalah Penyidik di Polres Lampung Barat, Praktisi, dan 

masyarakat. Untuk menentukan sampel dari populasi diatas digunakan metode 

Purposive sampling yang berarti bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan kedudukan masing–masing sampel yang 

dianggap telah mewakili populai terhadap masalah yang hendak diteliti/dibahas. 

Sesuai dengan metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti 

sebagaimana tersebut diatas maka sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Penyidik Tipikor di Polres Lampung Barat   3 orang 

2. Pengacara / Penasehat Hukum     1 orang 

3. Lembaga Swadaya masyarakat (LSM)    1 orang 

Jumlah  5 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah–langkah sebagai berikut : 

a. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan serangakain kegiatan 

penelusuran kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku–buku, 

menelaah peraturan perundang–undangan, dokumen dan informasi lainnya 

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

b. Untuk memperoleh data Primer, dilakukan dengan cara melakukan studi 

lapangan di Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres Lampung Barat dengan 

menggunakan metode wawancara. Dalam metode wawancara materi–materi 

yang akan ditanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai 

pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban – 

jawaban dalam bentuk uraian. 

 

Setelah data tersebut terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara  

1. Editing, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, 

kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian. 

2. Evaluating, yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat diberikan 

penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 

dan digunakan untuk penelitian. 

3. Sisitimatisasi data, yaitu menggolongkan data sesuai dengan kelompoknya 

dan ditempatkan pada bagian–bagian yang telah ditentukan sehingga 

memudahkan dalam penggunaannya.  
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E. Analisis Data 

 

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melukiskan kenyataan–kenyataan 

yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan–penjelasan, dari 

analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang 

membahas secara umum yang didasarkan atas fakta–fakta yang bersifat khusus. 

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode induktif 

yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang 

kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga kesimpulan tersebut dapat 

diberikan saran 


