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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan juga menggunakan 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif  yaitu 

suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam 

peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang meninjau 

dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data 

kepustakaan. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada 

peraturan perundang-undangan dan penetapannya. 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1  Waktu penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan, yaitu sejak 

tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020. 

3.2.2  Tempat penelitian  

 Penelitian ini akan dilaksanakan  di Kejaksaan Negeri Buton, yang 

bertempat di Jln. Balaikota-Pasarwajo, Kelurahan Kombeli, Kecamatan 

Pasarwajo, Kabupaten Buton. 
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3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data  yang akurat dan jelas saat penelitian, maka 

penulis menggukan bebarapa metode yaitu : 

3.3.1  Wawancara (Interview) 

"Wawancara (Interview)  adalah cara yang digunakan jikalau seseorang 

untuk tujuan sesuatu tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan 

dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka (face to 

face) dengan orang itu." (Koentjaraningrat, 1985, h.69) 

Wawancara dilakukan dengan adanya tanya-jawab secara langsung antara 

peneliti dan pihak yang bersangkutan, yaitu pihak Jaksa  pada Kejaksaan Negeri 

Buton.  

3.3.2  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Dalam hal ini penulis mengambil dokumen dan arsip yang ada di 

lembaga pemerintahan setempat yang dijadikan objek penelitian dan juga data-

data dari literatur dan referensi yang berhubungan dengan penelitian penulis. 

3.4  Teknik Analisis Data 

Setelah semua data penulis peroleh baik dari wawancara maupun studi 

dokumentasi, data tersebut lalu dianalisa dengan analisa kualitatif.  

"Analisa Kualitatif  yaitu  suatu cara  penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan 
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dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian penulis 

interpretasikan dengan metode deduktif." (Soerjono Soekanto, 1984, h.13) 

Dengan demikian, metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode 

deskritif eksploratif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang 

keadaan yang terjadi sehingga didapatkan fakta yang sebenarnya. 

 


