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II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan secara

yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu

pendekatan yang menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Di dalam

pendekatan ini data dikumpul dengan cara membaca dan mengutip teori-teori

peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan

masalah yang akan dibahas.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum

dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, prosedur penyidikan dan sikap

yang terkait dengan penyidikan yang dilakuakan oleh perwira TNI AL sebagai

penyidik.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berupa studi kepustakaan dan

studi lapangan. Adapun jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer
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Data Primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan. Data Primer dalam

penulisan ini diperoleh dengan cara wawancara dan kuisioner terhadap penyidik

Angkatan Laut di Lanal Lampung dan dosen fakultas hukum Unila.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan

cara melakukan studi dokumen dan literatur dalam mempelajari hal-hal yang

bersifat teoritis, azas-azas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin hukum

serta isi kaedah hukum yang menyangkut konsep pelaksanaan penyidikan oleh

penyidik angkatan laut yang berdasarkan surat keputusan Panglima ABRI Nomor:

Skep/907/XII/1987 tentang keputusan sebagai penyidik perkara pidana tertentu di

laut.

Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan

Hidup
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

Hayati dan Ekosistemnya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yaitu : karya tulis dari para sarjana; hasil-hasil

penelitian dari kalangan hukum; peraturan pelaksanaan undang-undang; dan

sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari

kamus, bibliografi, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan

diduga (Masri Singarimbun, 1987; 152). Dalam penelitian ini yang menjadi

populasi adalah penyidik TNI AL yang ada di Lanal Lampung.

Metode pengambilan sempel secara purposive sampling yang berarti dalam

menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap

telah mewakili populasi.

Pada penelitian ini sebagian sempelnya terdiri dari:

1. Penyidik Angkatan Laut di Lanal lampung : 2 orang

2. Dosen Fakultas Hukum Unila : 2 orang +

Jumlah : 4 orang
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan ditempuh prosedur studi lapangan

dan studi kepustakaan :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengutip literatur,

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan

yaitu tahapan dan proses penyidikan oleh penyidik Angkatan Laut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara

mengadakan wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang dilakuakan

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan

juga, dan mengajukan pertanyaan kuiseoner (daftar pertanyaan) yang

dilakuakn langsung dengan bertatap muka.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dirasa cukup, maka dilakuakan pengolahan data

dengan tahap-tahapan sebagai berikut :

a. Identifikasi Data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan

pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan

pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana di laut.
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b. Seleksi Data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok

bahasan yaitu mengutip data yang diperoleh dari buku-buku, literatur yang

berhubungan dengan pokok bahasan.

c. Klarifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketetapan dan

aturan yang ada.

d. Sistematis Data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang telah

ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan, dan bahan sehingga mudah

dianalisis.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan melalui analisis deskriptif. Yaitu

analisis untuk mengambarkan dan menganalisis tentang penyidikan tindak pidana

di laut  yang dilakukan oleh penyidik Angkatan Laut.

Selanjutnya dari hasil analisis ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada

cara berfikir secara induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan

yang didasarkan atas pengertian khusus kemudian disimpulkan secara umum.
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