
III. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan data, agar permasalahan yang akan dibahas

dapat terjawab. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan penelitian yang

dilaksanakan dengan menggunakan metode. Metode pada dasarnya berarti cara

yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian (Hadari Nawawi, 1987 : 61).

A. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan daam penelitian adalah

pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

Pendekatan secara normatif dilakukan dilakukan dengan cara mempelajari dan

mengkaji bahan-bahan baik yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-

buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti,

mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan

Liar (terbuka) di dalam Kawasan Hutan Lindung di Pesawaran, Provinsi

Lampung. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengadakan

wawancara dengan petugas yang menagani masalah tindak pidana di bidang

kehutanan, khususnya Anggota Polisi Kehutanan Pesawaran.
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B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan ini, sumber data yang dipergunakan adalah terdiri dari sumber

data sekunder dan primer.

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi

tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah kehutanan serta

mempelajari, mencatat berkas-berkas pidana kehutanan khususnya Pasal 50

ayat (3) huruf g Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

yang terjadi pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.

2. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil studi lapangan yaitu dari hasil penelitian pada

objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung dari instansi yang

bersangkutan.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur pengumpulan data

1. Pengumpulan data sekunder

a. Studi Kepustakaan

Membaca dan mempelajari buku-buku, literatur yang erat hubungannya

dengan permasalahan yang dibahas, dengan cara membaca, mencatat,

merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.
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b. Studi Dokumentasi

Mempelajari berkas-berkas dokumen yang bersangkutan dengan Tindak

Pidana Kehutann, dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk

dianalisa lebih lanjut.

2. Pengumpulan data Primer

a. Studi Lapangan

Observasi secara tidak langsung (observasi nonparticipant) dilakukan

terhadap penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Kehutanan yang

sudah maupun sedang di proses di Polres Lampung Selatan.

b. Wawancara

Dalam melakukan wawancara, metode yang dilakukan yaitu wawancara

terbuka. Artinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah

disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan dapat

dikembangkan saat wawancara sedang berlangsung. Wawancara dilakukan

dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan, Kepala

Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri serta Kepala Bagian Pidana

pada Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Selatan.

b. Prosedur Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data sekunder dan primer, langkah-langkah

yang dilakukan adalah sebagai berikut:
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1. Editing (pemeriksaan data)

Yaitu terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data

primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang

dibutuhkan tersebut sudah cukup.

2. Klasifikasi (pengelompokan data)

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya

agar mudah dibaca, selanjutnya agar dapat disusun secara sistematis.

3. Sistemisasi (penyusunan data)

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan

pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam

menganalisis data.

D. Analisis Data

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan

permasalahan dan jawaban. Dalam proses analisis ini, data yang terusun secara

sistematis, dan menurut klasifikasinya dianalisis secara kualitatif dan diberi

pengertian berdasarkan kata-kata sesuai dengan apa yang terdapat di lapangan,

sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

Data tersebut di dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga

diperoleh gambaran yang jelas mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Penambangan Liar (terbuka) di Dalam Kawasan Hutan

Lindung.


