
III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang

penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat Asas-asas yang terdapat

dalam berbagai peraturan undang-undang yang menunjang terutama yang berhubungan dengan

Penyadapan dan Hak Asasi Manusia.Penelitian normatif dilakukan terhadap bahan-bahan

bacaan, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman

yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, guna penulisan

skripsi ini.

A. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data kepustakaan dan Undang-Undang. jenis data di

gunakan Penulis adalah data sekunder.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1984 : 52),

terdiri dari :



a. Bahan hukum primer, antara lain :

(1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958

tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP)

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

(4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia        ( HAM )

(6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika

(7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

(8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

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

hukum primer, undang-undang, literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai

berikut :



Studi Keperpustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis lakukan dengan cara membaca, mencatat atau

mengutip dari Buku-buku dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah menyangkup atau

belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang

dibahas.

b. Sistematisasi data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis

serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel

apabila diperlukan.

E. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis.

Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriftif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan

uraian atau menjabarkannya dengan kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara

deduktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan.




