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III. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Metode penelitian

merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan

membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.34 Menurut

Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta

mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian

merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta

mengembangkan ilmu pengetahuan.35

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

masalah secara yuridis normatif. Di dalam penulisan skripsi terdapat 2 macam

pendekatan masalah yang di kenal dengan yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif  yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-

kaidah , norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan maslah yang

akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai

34Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta, 2002,
hlm. 126.
35 Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 3
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macam peraturan perundang-undangan,toeri-teori dan literatur- literatur yang

erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini

adalah yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana praktik

kedokteran ilegal oleh dokter palsu.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti

dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui

penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini

didapat dari sumber pertama dari individu dan perseorangan. Misalnya hasil

wawancara atau hasil pengisian kuisioner.36 mengenai penegakan hukum

pidana terhadap praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan

36 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005, hlm. 42.
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masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umunya data sekunder

dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera37, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas

(autoritatif). 38 Dalam penelitian ini bahan hukum primier terdiri dari :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor

1973 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP. (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana)

2) Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang meliputi peraturan

pelaksana keppres, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang

memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer secara tidak

langsung dari sumbernya.39

c. Bahan Hukum Tersier adalah semua publikasi tentang hukum yang

merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas

:buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan

hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; kamus-kamus

hukum; jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atau putusan

hakim.40

37 Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm. 12.
38Zainudiin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafita, 2009, hlm.47.
39Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm.142.
40Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm.33-37.
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C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan

dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian

ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

1. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 Orang

2. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 Orang

3. Polisi Polresta Bandar Lampung : 1 Orang

4. Ikatan Dokter Indonesia cabang Bandar Lampung : 1 Orang

+

Jumlah : 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan

dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan (Library reseach)

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada

pencarian data sekunder dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik

dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat

mendukung dalam proses penulisan. Dalam hal ini penulis melakukan

serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat,

menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang-
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undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan

permasalahan.

b. Studi Lapangan (field research)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang

dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (interview), dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang

ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada

pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data,

tanggapan, dan juga jawaban dari responden.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh analisis data yang telah diperoleh

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti

kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan

pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan

data.

b. Klasifikasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga

menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penenmpatan sesuai dengan

pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.
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E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya

adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan

menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci,

sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan

dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan

umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan

metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian

menarik kesimpulan yang bersifat umum.


