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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka 

digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan 

Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan 

dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep 

dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan 

dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis 

empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer 

sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Data yang dikumpulkan guna menunjang hasil penelitian adalah data primer dan 

data sekunder yang dapat didefinisikan sebagai berikut :  

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara 

langsung pada objek penelitian (field Risearch) yang dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara secara langsung mengenai Implementasi 

Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tinjak Pidana 

Pengrusakan. 
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2. Data sekunder adalah data yang merupakan bahan baku penelitian yuridis 

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

bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan : 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer, seperti meliputi peraturan pemerintah, keputusan 

presiden, keputusan mentri dan keputusan hakim. 

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, karya ilmiah, literatur-

literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas atau diteliti dalam skripsi ini. 

 

C. Penetuan Narasumber 

 

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu : 

1. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana        = 2 orang 

2. Akademisi Fakultas Hukum UNILA        = 1 orang   

3. Penyidik Polsek Metro Kibang Lamtim             = 1 orang+ 

Jumlah     = 4 orang 
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D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data 

sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya 

data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan selanjutnya 

dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan data sekunder. 

 

Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-

buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data melalui media 

internet. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori 

yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian 

seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang 

perlu diteliti. 

 

2. Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data 

diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi 

dengan penelitian. 

b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh 

menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data. 
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c. Sistematisasi data, yaitu malakukan penyusunan dan penempatan data pada 

setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan 

tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan. 

 

E. Analisis Data 

 

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara menyeluruh. Tujuan analisis 

ini adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Pada penganalisaan data, dipergunakan analisis kualitatif 

dengan cara mendiskripsikan data yang diperoleh data bentuk penjelasan dan 

uraian kalimat-kalimat. Setelah data dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara 

induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal bersifat umum, kemudian diambil 

kesimpulan secara umum. 


