
 

 

  

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatife, dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan atau pasal pasal serta literatur-literatur yang terkait dengan eksistensi 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi  tindak 

pidana korupsi.  Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaahan 

dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum 

nasional yang berkaitan dengan eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban dalam melindungi saksi pelapor (whistleblower) pada tindak pidana 

korupsi. 

 

B.  Sumber Data  

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder mengenai ketentuan pasal-pasal 

didalam undang-undang. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

1.Bahan hukum primer yang digunakan di peroleh dari sumber berikut ini : 

a. Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

b. Undang Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban 
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c. Undang Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan menjelaskan 

mengenai bahan hukum primer berupa: buku-buku hukum (text book), jurnal-

jurnal hukum, karya tulis atau pendapat para ahli hukum yang dimuat di media. 

 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti majalah, surat 

kabar, kamus dan ensiklopedia.  

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1.  Prosedur Pengumpulan Data 

Cara pengolahan bahan hukum ini dilakukan secara induktif yaitu menarik 

kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang bersifat khusus kepada 

permasalahan abstrak yang bersifat umum. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Penelitian mengenai eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

merupakan jenis pendekatan deskriftip, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data sedetail mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya. 
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D. Analisis Data 

 

Bahan hukum berisi data dan informasi yang terhimpun dianalisis secara 

deskriptif dan sistematis. Bahan hukum yang dikumpulkan akan disajikan secara 

utuh, kemudian dianalisis. Adapun analisis yang dikemukakan bersifat deskriptif 

artinya uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi 

hukum atau non hukum.  Penafsiran secara sistematis artinya terdapat hubungan 

antara pasal satu dengan pasal-pasal yang lainnya. Sedangkan analisis yang 

bersifat argumentatif tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian 

harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. 


