
III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini

melihat kepada keberlakuan hukum pidana terhadap suatu perbuatan dan

kenyataan yang ada didalam masyarakat pendukung hukum. Pendekatan yuridis

normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah asas-asas hukum yang

berhubungan dengan masalah penegak hukum pidana terhadap pencurian tenaga

listrik. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan

penelitian dilapangan, yaitu di PT. PLN Sektor Wilayah Lampung dan lembaga

penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di Kota Bandar

Lampung, sebagai institusi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan

yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam masalah

penegakan hukum pidana terhadap pencurian tenaga listrik di Kota Bandar

Lampung.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, terbagi

dalam:
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a. Bahan Hukum Premier, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang

berasal dari perundang-undangan, terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Jo UU No. 73 Tahun 1958 Tentang

KUHP.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

4. Arrest Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919

5. Arrest Hoge Raad Tanggal 23 Mei 1921

6. Arrest Hoge Raad Tanggal 3 Januari 1922

7. Arrest Hoge Raad Tanggal 8 Juni 1936

8. Arrest Hoge Raad Tanggal 24 Mei 1937

9. Arrest Hoge Raad Tanggal 14 Februari 1938

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti aturan pelaksana, yaitu Surat Edaran Direksi

PLN No. 019/PST/1975 tanggal 8 April 1975, literature-literatur, hasil

penelitian hukum, karya dari kalangan hukum dan dokumen yang

mendukung.

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

bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer

dan sekunder, seperti kamus dan bahan-bahan primer, sekunder, tersier

(penunjang) diluar bidang hukum, misalnya dari bidang teknik, sosiologi

yang digunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.
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C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan

masalah penegakan hukum pidana terhadap pencurian tenaga listrik di Kota

Bandar Lampung. Dalam menentukan sample dari populasi yang diteliti

menggunakan metode pengambilan sample yang berupa “purposive sampling”,

yaitu berdasarkan penunjukan sesuai dengan kewenangan atau kedudukan sample.

Adapun responden yang dijadikan sample adalah:

1. Polisi pada Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung :  1 Orang

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung :  1 Orang

3. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang :  1 Orang

4. Petugas PT. PLN Sektor Wilayah Lampung

- Kepala Bagian administrasi Kepegawaian :  1 Orang

- Petugas Lapangan P2TL : 1 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-lamgkah sebagai berikut:

a. Memperoleh data primer dilakukan melalui metode wawancara terhadap

seluruh responden yang bertujuan mendapatkan informasi dengan cara

bertanya secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah

disusun terlebih dahulu (interview guide).

b. Mendapatkan data sekunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi

kepustakaan dan dokumentasi dengan cara membaca, mencatat mengutip

serta menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen dan

informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
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2. Metode Pengolah Data

Pelaksanaan data yang diperoleh, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa jawaban yang diperoleh tentang kelengkapan,

kebenaran, kejelasan dan relevansinya bagi penelitian.

b. Evaluasi, yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, kejelasan,

konsistensi serta relevansinya terhadap topik penulisan skripsi.

c. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis dan

konsisten.

E. Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif,

yaitu mendeskripsikan data dari hasil penelitian dilapangan dalam bentuk

penjelasan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan

secara induktif yaitu suatu cara berfikir dengan mengambil kesimpulan secara

umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya

dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.


