
III. METODE PENELITIAN

A.  Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif ditunjang dengan

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan

dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori serta konsep-konsep yang ada hubungannya

dengan masalah yang akan dibahas, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan

mengadakan penelitian lapangan, melakukan wawancaradengan beberapa nara sumbar yang

berkompeten dan berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

B.  Sumber dan jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.   Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dengan melakukan penelitian lapangan

dengan menggunakan metode wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada

aparat yang berwenang dan penegak hukum yang bersangkutan.

2.   Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-

bahan hukum baik bahan hukum primer, skunder maupun tersier yang berhubungan dengan

penelitian.1
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a.  Bahan hukum Primer antara lain, kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang

no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang no 20

tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang

pendidikan menengah, keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002

tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

b. Bahan hukum skunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

seperti literatur-literatur, hasil penelitian hukum, dan dokumen yang mendukung.

a. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang

memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum skunder,

seperti buletin, makalah-makalah dan harian umum surat kabar.

C.  Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek, individu, seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang

akan diteliti.2 Dalam penelitian ini yang kan menjadi populasi adalah Pengadilan Negeri

Kotabumi,Dinas Pendidikan Kab.Lampung Utara, Kejaksaan Negeri Kotabumi, Penentuan

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa purposive

proposional sampling, yaitu dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak

dicapai dan dianggap telah mewakili populasi dengan masalah yang akan diteliti.
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Adapun responden yang dijadikan sampel adalah :

1.  Hakim dan pegawai PN.kotabumi 2 orang

2.  Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kotabumi 2 orang

3.  Pegawai Dinas Pendidikan Kab.Lampung Utara 1 orang

---------------------
5 orang

D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.  Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data dilakukan dengan cara :

a.   Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan terhadap data skunder

dengan mempelajari literatur-literatur hukum, konsep-konsep dan makalah-makalah

hukum dengan cara membaca, menelaah dan mengutip hal-hal yang berkaitan dengan

penulisan.

\
b.  Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan

dengan metode wawancara (interview). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara

langsung, penulis mengadakan tanya jawab secara terbuka dengan maksud untuk

mendapatkan keterangan atau jawaban dari responden. Sebelum wawancara penulis telah

mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.



2.  Pengolahan Data

Setelah data-data tersebut diperoleh maka langkah selanjutnya adalah mengolah data untuk

memperoleh data yang baik. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

a. Editing, yaitu data yang masuk perlu diperiksa kelengkapannya,  kejelasan dan

relevansinya dengan penelitian.

b. Konstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga

mudah dipahami dan diinterprestasikan.

c. Sistemasi data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sehingga

memudahkan menganalisa data.

E.  Analisis Data

Setelah data diolah, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur sehingga memudahkan

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis , selain itu data hasil penelitian didiskripsikan

dalam bentuk penjelasan uraian-uraian kalimat. Setelah data dianalisis maka dapat ditarik

kesimpulan secara induktif; yaitu cara berpikir dalam  mengambil suatu kesimpulan terhadap

permasalahan yang akan dibahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat

khusus.


