
III. METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan 

suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpilkan data yang 

memecahkan suatu masalah.
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A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah 

penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

(kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
2
 Pendekatan yuridis-empiris 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian di lapangan. 

 

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian dengan meninjaunya dari suatu 

pendekatan dengan cara suatu masalah hukum sebagai kaidah atau norma yang 

dianggap sesuai dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif itu sendiri 

dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis dan legalistik. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, 

sedangkan jenis data terdiri atas  data primer dan data sekunder, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Jenis Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui 

penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian melalui wawancara, yang berupa 

data-data informasi atau keterangan dari pihak terkait mengenai tinjauan 

yuridis pelaksanaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam 

Tindak Pidana Korupsi. 

 

2. Jenis Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

menelusuri literatur–literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data 

sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh 

dalam dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh 

melalui studi literatur. 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi 

pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan 

peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.
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Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

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

Pidana Korupsi. 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. 

6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, peraturan 

pemerintah, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan 

yang berkaitan dengan penerapan Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (SPDP) dalam Tindak Pidana Korupsi. 

 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup 

bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau 

menjadi sumber informasi.
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Sesuai dengan metode penentuan narasumber yang akan diteliti sebagaimana 

tersebut diatas, maka narasumber penelitian ini adalah : 

 1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung   : 2 orang  
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan 

serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan 

mengutip buku-buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, 

dokumen, dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada 

dalam skripsi ini. 

 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal 

penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan 

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan secara lisan 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh 

tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan delam skripsi ini. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengolahan data-data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti untuk menjamin 

kelengkapan data tersebut; 

b. Evaluasi, yaitu melakukan perbaikan jika ada data yang keliru, lalu 

menambah dan melengkapi data-data yang kurang; 



c. Sistematisasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan 

menguraikan data kemudian mendeskripsikannya agar dapat ditarik 

kesimpulan. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Pada penulisan skripsi ini, penulis 

menganalisis data yang di peroleh dengan analisis data secara kualitatif. 

 

Analisis data secara kualitatif adalah analisis berupa penyajian uraian dalam 

bentuk–bentuk kalimat sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap. 

Analisis ini digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk menghasilkan suatu 

uraian deskriptif, yaitu untuk memperoleh persamaan, perbedaan, dan gejala-

gejala tertentu dalam rangka menjawab permasalahan. 
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