
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kasus,yakni melakukan kajian

terhadap kasus-kasus yang ada. Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif

merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik

atau bentuk hitungan.33 Metode kualitatif dapat digunakan untuk menggunakan dan

memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.34

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni mengacu pada

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

norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini disebut juga penelitian

hukum yang menjawab pertanyaan akademik, atau doktriner.35 Sehingga sifat

penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memaparkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai objek

penelitian.

Sebagai bahan perbandingan Sudjarwo menjelaskan: “Penelitian kualitatif harus

memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama obyek

yang diteliti”.36 Dari pandangan ini maka penjelasan hasil penelitian lebih banyak

33
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menggunakan penafsiran terhadap berbagai fenomena-fenomena dan data yang

diperoleh.

Alasan digunakannya jenis penelitian pendekatan kasus karena, permasalahan

dalam penelitian ini belum jelas, holistik, kompleks, dan dinamis. Olehnya itu,

peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, dengan jenis

penelitian pendekatan kasus.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Konawe Selatan, dengan kisaran

waktu penelitian yang dilaksanakan berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.

C. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis

mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data. Yaitu:

1.Sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baik wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.Adapun sumber data
primer dalam penelitian ini adalah kasus-kasus kelalaian yang ada di Polres
Konawe Selatan. 37

2.Sumber data sekunder . Yakni semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumentasi yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan
petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum
sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan
sebagainya.38

37Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 175
38Ibid,h. 54.



D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan metode:

1.Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.
Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,
notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.39

2.Wawancara Mendalam (Indepth Interview). Metode wawancara adalah salah
satu bentuk komunikasi verbal. “Dalam artian bahwa metode ini berbentuk
tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.40

Tekhnik wawancara mendalam dipergunakan untuk mengetahui secara

mendalam tentang berbagai informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti,

informasi ini masih dikaji dan diinterprestasikan berdasarkan pemahaman peneliti

dengan melakukan cross chek dengan teori berdasarkan analisis hukum Islam yang

ada dan pengujian informasi dari informan lain.

3.Observasi, observasi dimaksudkan mendukung proses penelitian guna
mendapatkan data yang benar atau valid, langsung turun berpartisipasi pada
sasaran dengan pengamatan dan pencatatan sistematik, observasi diartikan
sebagai sebagai pengamatan dan pencacahan dengan sistematik fenomena-
fenomena yang diselidiki.41

Observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatoris atau

partisipan, artinya peneliti berperan sebagai pengamat dengan ikut ambil bagian atau

melibatkan diri dalam pelaksanaannya. ini digunakan untuk mencari data tentang

kelalaian dalam berkendaraan motor dengan ini dimaksudkan data hasil observasi

39Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006) , h. 158.

40Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 94.
41. Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2, untuk Penelitisan Paper Skripsi Thesis dan

Disertasi (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1998), h,136.



merupakan data yang benar-benar valid dikarenakan peneliti langsung terjun pada

tempat dan lokasi penelitian untuk mengamati berbagai fenomena terkait dengan

masalah tersebut.

E. Tehnik Analisis Data

Dari data yang diperoleh dari penelitian, dianalisis agar memperoleh data

yang valid dan cocok untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan tahap dalam melakukan analisis data, yaitu :

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

dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. dicari

tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

2. Verifikasi Data, yaitu tehnik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam

rangka mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya. Pada awal

kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan

bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya akan

ditemukan dengan mengelola data dilapangan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dicek dengan beberapa metode, sebagaimana diungkapkan

Sugiono bahwa :

Uji krebilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif
antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan
dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus
negatif dan member check”. 42

42Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2, untuk Penelitisan Paper Skripsi Thesis dan
Disertasi(Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2008), h. 136.



Peneliti, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa metode yaitu :

Perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan dalam penelitian.

Kriteria ini dalam pengumpulan data dan informasi yang dikumpulkan harus

mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus

dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang/

informan yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi

berlangsung.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam
Berkendaraan Motor Studi Kasus Di Polres Konawe Selatan

Kecelakaan lalu lintas dalam ruang lingkup polisi lalu lintas merupakan  suatu

peristiwa tabrakan di jalan yang tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan lain,

pengguna jalan atau tanpa pengguna jalan lain. Sehingga dari peristiwa tersebut

menyebabkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Pada dasarnya setiap

kecelakaan yang terjadi di jalan raya merupakan tindakan kelalaian, yang dipengaruhi

oleh beberapa faktor. Seperti, pengemudi kurang terampil, mengantuk, berkendara

sambil menggunakan handphone, ketika hendak belok tidak menggunakan lampu

isyarat, tidak menyalakan lampu utama. Kemudian, kondisi jalan yang buruk,

minimnya penerangan jalan dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas.

Kelalaian (delik culpa), dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi

apakah kelalaian itu hanya memori penjelasan (memorie van toelichting), namun

Undang-Undang mengatakan, bahwa “kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan

kebetulan. Bagaimanapun kelalaian itu dipandang lebih ringan dibanding dengan

sengaja.”43 Seperti biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan, tetapi ada kalanya

suatu akibat suatu tindak pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang,

misalnya kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh

keluarga yang meninggal, bahwa si pelaku yang dengan kurang berhati-hati

menyebabkan kematian, sering terjadi dalam praktek seorang pengendara kendaraan

43 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta)  1991.h. 125


