
III.  METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas

dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini dperlukan metode

tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kerangka penulisan tersebut adalah :

A. Pendekatan Masalah

Penelitian terhadap akibat hukum perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penyidik POLRI

kepada Kejaksaan, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan dua cara, antara

lain :

1. Pendekatan secara Normatif

Dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan cara melihat, mempelajari dan mencatat

ketentuan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan penahanan oleh

penyidik POLRI dalam tindak pidana pasal penganiayaan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pendekatan secara Empiris

Dimaksudkan untuk melihat kenyataan yang terjadi dalam praktek dilapangan, dimana

pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan para pihak yang diangga ada

hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan menyebutkan tempat wawancara

dengan menyiapkan daftar pertanyaan.



B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara

langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini

diperoleh melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan Penyidik Kepolisian

Polda lampung dan Dosen Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh

melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka untuk melengkapi data primer.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikuti berupa peraturan perundang-

undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

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

c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder



Bahan tersebut dapat berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi

hukum dan disiplin hukum lain yang relevan, antara lain meliputi buku-buku, jurnal. Literatur,

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pendukung data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang memberikan petunjuk yaitu :

a. Kamus Hukum.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Data informasi yang diperoleh dari Internet dan media massa.

D.  Penentuan Populasi dan Sampel

Narasumber merupakan orang yang member (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber)

informasi. Dalam penulisan proposal skripsi ini yang menjadi narasumber yaitu, dosen Fakultas

hukum dan POLRIdengan klarifikasi sebagai berikut :

a. POLRI :  2 orang

b. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung :  1 orang

Jumlah :  3 orang

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sktipsi ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (

Library Research). Studi kepustakaan bertujuan mencari dan mendapatkan bahan hukum primer,



sekunder dan tersier yang dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan cara membaca,

mencatat dan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi Lapangan

Merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian dalam rangka mengumpulkan

data primer :

a. Pengamatan ( Observasi )

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan

pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk diadakan pencatatan secara

sistematis dan terarah.

b. Wawancara ( Interview )

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan bertatap muka dengan mengadakan tanya

jawab langsung guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.  Pengolahan Data

Pengolahan Data yang diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Evaluasi (seleksi data), yaitu data yang telah diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah

masih terdapat kekurangan- kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan

permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-

masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.

c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasidengan tujuan

agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.



F. Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah
dibahas dan diinterprestasikan. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan
menggunakan cara analisis deskriptif, yaitu dengan cara menginterprestasikan kedalam bentuk
kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang
jawaban dan permasalahan tersebut. Penganalisaan juga dilakukan dengan metode deduktif-
induktif, yaitu menurut dari hal-hal yang bersifat umum beranjak ke hal-ha


