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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pada umumnya Penelitian hukum dibagi atas dua tipe. Seperti yang 

dikemukaan oleh Zainuddin Ali didalam bukunya, yaitu penelitian hukum yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam 

masyarakat. Selain itu, dengan melihat singkronisasi suatu aturan dengan aturan 

lainnya secara hirarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi 

hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam 

masyarakat.
1
  

Berdasarkan tinjauan diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum 

yuridis empiris. Kajian hukum yuridis empiris ini akan menjawab pertanyaan- 

pertanyaan tentang Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak tersangka, dan 

implementasi Asas Praduga tak bersalah dalam proses Penyidikan di Polres 

Konawe Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris yaitu ingin melihat kenyataan hukum didalam masyarakat. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penenlitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Konawe Selatan yang berada di 

Kecamatan Lerepako Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, selain itu penelitian ini 

                                                           
1
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet ke- 1, Jakarta, 2009, h. 105 
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juga dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari. Dengan 

pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat masalah hukum yang menarik 

untuk diteliti dan dikaji. Yaitu tentang “Implementasi Perlindungan Hak-Hak 

Tersangka dan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Di Polres 

Konawe Selatan” untuk kemudian dianalisis dan ditinjau dari sisi hukum. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 

2018 

C. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang akan mengungkap peraturan 

perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek 

penelitian, lalu kemudian peneliti akan menghubungkan pada 

pengimplementasiannya didalam masyarakat atau dalam hal ini tersangka, 

terdakwa, maupun narapidana yang telah menjalani dan merasakan langsung 

proses penyidikan di Polres Konawe Selatan. 

D. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan 

data sekunder 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang 

kemudian diolah oleh peneliti.
2
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
3
 Zainuddin 

Ali didalam bukunya membagi data sekunder dalam tiga bahan hukum yaitu: 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri 

dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.  

2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan 

ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.  

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal 

dari kamus, dan sebagainya. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu metode 

penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

1. Metode Penelitian Kepustakaan  

Metode penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data melalui penelusuran 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

jurnal,  dan hasil penelitian.
4
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2. Metode Penelitian Lapangan 

Metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh melalui wawancara 

dan observasi serta dokumentasi terhadap responden yang dianggap mengetahui 

permasalahan yang diteliti dalam hal ini orang-orang yang telah dilakukan 

penyidikan terhadap dirinya serta penyidik di Polres Konawe Selatan.  

F. Metode Pengelolahan dan Analisis Data 

Pengelolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu sbb: 

1. Reduksi Data, yaitu semua data dilapangan diolah sekaligus dirangkum. 

Kemudian dipilih hal-hal yang utama atau inti serta dicari tema dan 

polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. 

2. Display Data, yaitu metode ysang dilakukan oleh peneliti agar data yang 

diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan 

3. Verifikasi Data, yaitu metode pengelolahan data yang dilakukan oleh 

peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk 

menyimpulkannya pada awal kesimpulan data masih kabur penuh dengan 

keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan, 

pada ahirnya akan ditemukan dengan mengolah data dilapangan. 

Kemudian analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

analitis, yaitu analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap 

data primer dan data sekunder. Yaitu peneliti menentukan isi atau makna aturan 
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hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang 

menjadi objek kajian.
5
 

G. Metode Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya pengujian keabsahan data 

untuk menghindari data yang tabuh atau tidak valid. Untuk itu pengujian 

keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. 

Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dan 

mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan cara yang berbeda. Menurut Patton
6
 metode triangulasi dapat dilakukan 

dengan lima tahapan yaitu: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 
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