BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan
dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi
kasus.32 Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian
langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan
wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh
gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Data dan Sumber Data
Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer
dan data sekunder.
a.

Data Primer
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber pada
fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait tindakan main hakim sendiri
khusus di Pengadilan Negeri Metro dan Polres Metro.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field
Research), yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan
hakim di Pengadilan Negeri Metro, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
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dan Narasumber yang memahami tentang permasalahan untuk memperoleh
data yang konkret untuk menunjang pembahasan masalah dalam proposal ini.

C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari literatur yang ada hubungannya
dengan topik permasalahan yang dikumpulkan sedemikian rupa melalui membaca,
mencatat, memberi catatan. Disamping itu penulis juga mengadakan interview
atau wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Metro, Kapolres
Metro dan dengan para informan yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan
hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan membaca literature
lalu dicatat dalam catatan kecil dan dituangkan kedalam karya ilmiah dengan
mengkaitkan permasalahan yang dibahas.33

D. Teknik Pengolahan dan Analisis
Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah
dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Yang
dimaksud dengan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan
memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang
diajukan.34 Penyajiannya dilakukan secara kualitatif analisis yaitu suatu cara
analisa data yang dilakukan dengan jalan menulis yang paling berkualitas
sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.
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