
III .METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode

sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu beserta dangan bagaimana cara

menganalisanya. Pada penelitian ini untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas

masalah yang diajukan dengan cara mencari data, dalam penelitian ini penulis

menggunakan pendekatan dengan dua cara, yaitu mengacu pendapat Soerjono

Soekanto (1986:76), yang   menyatakan bahwa pendekatan masalah dalam

penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan secara yuridis normatif (library research) adalah pendekatan yang

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang

bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan,

dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan

dengan skripsi yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya

adalah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan

pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan
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perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian

ini.

Pendekatan secara yuridis empiris disebut juga dengan sosiologis(field research)

Dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, yaitu

dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum

yang lain yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak

pidana , serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap

dapat  memberikan  informasi  mengenai  tindakan diskresi yang  dilakukan  oleh

pihak kepolisian hanya mengacu pada aturan-aturan pokok kepolisian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dari sumber pertama atau yang paling

pokok. Data primer merupakan langkah awal dari bahan di dalam penelitian.

Data sekunder yaitu data atau bahan hukum setelah bahan hukum primer yang

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

1.   Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
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1 Soerjono soekanto,1986:119)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP)

3   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan-bahan berkaitan dengan bahan

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, petunjuk teknis maupun

pelaksanaan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

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, bibiliografi, dan hasil-hasil

penelitian terdahulu.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu

dan ditetapkan untuk diteliti1.Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian kota Bandar

Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
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2 Ibid hal 121

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari

populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian2.Dalam menentukan

sampel, metode yang digunakan “purposive proposional sampling” yaitu, metode

pengambilan   sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan

penelitian, dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak

dicapai dan dianggap telah  dapat mewakili populasi terhadap masalah yang

sedang diteliti.

Sesuai dengan metode pengambilan sampel, populasi yang akan diteliti

sebagaimana tersebut diatas, maka responden/sampel dalam membahas masalah

ini adalah sebagai berikut :

1. Polisi pada Polresta Bandar Lampung : 2(dua) orang

2.   Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Unila          : 2(dua) orang +

Jumlah :4(empat)orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian normatif persoalan data adalah merupakan pantangan bagi penelitian ini

hanya penelitian sosiologis saja, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan

penelitian normatif menggunakan data karena di dalam studi kasus yang di

lakukan jelas mengacu pada data-data hukum yang telah terjadi. Adapun teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Kegiatan ini di maksud untuk mengetahui berapa kasus yang pernah di

kesampingkan oleh pihak kepolisian atau yang di sebut dengan tindakan diskresi
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kepolisian, dan terfokus pada data yang terjadi pada waktu tidak lampau atau

lama. Dalam wawancara ini responden atau pihak-pihak kepolisian memberikan

jawaban sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui

serangkaian kegiatan membaca , mencatat, mengutip, dan menelaah hal – hal yang

berkaitan dengan penulisan skripsi.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterprestasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Pada kegiatan penulisan skripsi, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis

secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data dan

fakta yang  dihasilkan dari penelitian dilapangan dengan suatu interprestasi

evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian,

baik data primer   maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan

menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada

fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang
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bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan

selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.


