
III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun

yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan

dalam penelitian ini adalah: Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi

kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur

peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai

penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian

hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-

asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu

Undang-Undang tindak pidana dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-

literatur yang berhubungan dengan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara

dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri:
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a. Bahan hukum primer  yaitu antara lain meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara

Pidana

3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok

Kepolisian Negara

4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Daerah

6) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M-04-PW.07.03 Tahun 1984

tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

7) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M-05-PW.07.03 Tahun 1984

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan dan Pengangkatan dan

Pemberhentian PPNS

8) Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun

1963

b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum

primer seperti buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan

permasalahan.

c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi

dari buku-buku, literatur, media massa, kamus maupun data-data lainnya.
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C. Prosedur Pengumpulan Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka, studi pustaka ini dilakukan dengan cara menguitip, menelaah

bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok bahasan dari bahan-bahan

berupa literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-

undangan.

b. Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait

dengan masalah penelitian yaitu wawancara dengan Kepala Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yaitu Drs. Hi. Cik Raden, MM

dan Kepala Seksi Ketertiban Umum yaitu Hi. Herman Karim, SH., MH,

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan

antara lain:

a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan,  kejalasan dan

kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian

b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun

dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-

ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
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c. Sistematika data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai

dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam

menganalisa data tersebut.

D. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah

analisis secara deskriptif kualitatif.

1. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan

dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada,

pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek

yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung..

2. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu

landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang

latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat

perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian

kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian

berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau

penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian

kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai

bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.
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3. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek

yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang

bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan

induktif, teknik pengumpulan data kualitatif diantaranya adalah wawancara,


