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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak 

asasi manusia. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat 

setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Sistem hukum 

yang telah ada di negara ini dan sampai sekarang masih tetap diterapkan 

adalah sistem hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat.

Ruang lingkup ketiga sistem tersebut yaitu antara hukum Adat dan 

hukum Barat pada dasarnya terdapat kesamaan ruang lingkup karena kedua-

duanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta 

penguasa dalam masyarakat. Ruang lingkup yang diatur dalam hukum Islam 

tidak hanya masalah hubungan antara manusia dengan manusia lain serta 

penguasa dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia 

dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan kata lain, hukum Adat dan hukum Barat mengarahkan 

pandangannya terbatas pada konsekuensi-konsekuensi kehidupan duniawi 

saja, sedang hukum Islam tidak terbatas pandangannya pada konsekuensi-

konsekuensi duniawi saja tetapi juga memandang konsekuensi-konsekuensi 



2

akhirat yakni konsekuensi hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir 

kelak.1

Pada masa kemerdekaan Indonesia, antara hukum Islam, hukum Barat 

dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan hukum 

nasional yang menghendaki adanya unifikasi. Hukum Islam dan hukum 

Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara terlebih dahulu harus melalui 

positivisasi, yakni memasukkan prinsip-prinsip hukum  (Islam maupun adat) 

ke dalam peraturan perundang-undangan.2

Maksud positivisasi menurut A. Qodri Azizy yaitu positivisasi yang 

jika ditinjau dari aspek akademik tetap melalui proses keilmuan dalam 

disiplin ilmu hukum (jurisprudence), dan tetap dalam koridor demokratisasi 

jika ditinjau dari segi sistem politik yang demokratis. Tentu ada strategi dan 

pendekatan yang lain yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah di negara 

yang mengklaim sebagai negara yang menjalankan syari’at Islam yaitu 

dengan menggunakan logika dan dasar bahwa setiap orang islam harus 

menjalankan syariat Islam.3

Sampai saat ini, syariat Islam yang menjadi hukum positif sudah 

memasuki bidang ubudiah (hukum normatif) yaitu Undang-Undang 

Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

Dibidang muamalat (hukum privat) dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam 

                                                            
1 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. VII, 1999), hal. 188.
2 Abdul Ghofur Anshori - Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika Dan 

Perkembanganya Di Indonesia  (Yogyakarta: Kreasi Total Media, Cet. I, 2008), hal. 6.
3 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan 

Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media Offset,  Cet. II, 2004), hal. 173.
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(KHI) yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan 

hukum perwakafan. Sedangkan dibidang jinayah (hukum pidana Islam) 

masih dalam bentuk wacana sosialisasi dan internalisasi dimasyarakat. 

Kondisi hukum pidana Islam di Indonesia dalam teori ilmu hukum 

merupakan hukum yang masih dicita-citakan (ius constituendum). 

Perjuangan itu perlu diteruskan dengan berbagai upaya sehingga hukum 

pidana Islam menjadi hukum positif (ius constitutum) di Indonesia, apakah 

dalam bentuk kodifikasi, unifikasi, atau mungkin kompilasi hukum.4

Dalam  hal ini salah satu kasus yang menarik adalah mengenai 

keterangan saksi, yaitu dapatkah saksi dipercaya kesaksiannya, 

keterangannya palsu atau tidak, serta pemaparan kejadian selama 

persidangan berlangsung. Memberikan keterangan palsu sejak dulu 

dipandang sebagai suatu kesalahan yang amat buruk, karena perbuatan 

seperti itu dapat menyebabkan tujuan ditegakkannya hukum yang 

bertandaskan pada kebenaran dan keadilan menjadi kabur. Selain itu, 

apabila saksi tersebut memberikan keterangan yang ternyata palsu, 

akibatnya akan merugikan bagi tersangka atau terdakwa, karena dia dalam 

posisi terancam atas hukuman tindak pidana yang tidak ia lakukan.

Mengenai sanksi keterangan palsu di atas sumpah ini diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 242 ayat 1, 2, 3 dan 4. 

Inti dari ayat 1 adalah bahwa siapa yang dengan keterangannya itu 

membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, 

                                                            
4 A. Rahmad Rosyadi - Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata 

Hukum di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. I, 2006), hal. 8-9.



4

yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, 

maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, 

maka dikenakan hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Pada ayat 2. 

Intinya, bahwa jika kerangan palsu itu di atas sumpah dalam perkara pidana 

dengan merugikan terdakwa atau tersangkanya, maka yang memberikan 

kerangan palsu di atas sumpah itu dikenakan hukuman paling lama sembilan 

tahun penjara. Pada ayat 3. Intinya, bahwa disamakan dengan sumpah 

kesanggupan atau pernyataan / penguatan yang oleh undang-undang 

diperintahkan atau menggantikan sumpah. Sedangkan ayat 4. Intinya,  

Dapat dihukum dengan di cabut hak-haknya yang termuat dalam pasal 35 

no. 1 sampai dengan 4.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami tidak semua keterangan atau 

kesaksian seseorang dianggap keterangan palsu di atas sumpah. Oleh karena 

itu ada unsur-unsur tertentu yang dapat menyatakan perbuatan tersebut 

keterangan palsu di atas sumpah. Unsur-unsur keterangan palsu di atas 

sumpah itu adalah keterangan itu harus di atas sumpah, keterangan itu harus 

diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang 

menentukan akibat hukum pada keterangan itu, keterangan itu harus palsu 

(tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.5

Supaya dapat dihukum, yang membuat keterangan harus mengetahui 

bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan 

kenyataan  dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. 

                                                            
5 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politea, 1996), hal. 183.
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Jika yang membuat keterangan itu menyangka bahwa keterangannya itu 

sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, 

dengan kata lain jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal 

sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. 

Menyembunyikan kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu 

keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari yang sebenarnya dengan 

disengaja. Jika keterangan palsu atas sumpah dalam hukum Pidana itu 

dimaksudkan dengan kebohongan terhadap masyarakat, maka hukum Islam 

memandang bahwa perbuatan itu termaksud  perkataan keji dan hina.

Sumpah dalam bahasa Arab ialah al-Aiman yang merupakan jamak 

dari kata al-Yamin. Arti asalnya adalah tangan kanan, karena untuk 

bersumpah masyarakat Arab biasanya mengangkat tangan kanan mereka. 

Secara istilah, sumpah berarti menguatkan perkara yang disumpah dengan 

menggunakan nama Allah, atau salah satu dari nama-nama Allah, atau salah 

satu dari sifat-sifat Allah. Begitu sakralnya perkara sumpah ini, sehingga 

seseorang tidak boleh main-main dalam bersumpah apalagi berdusta atau 

sumpah paslu, sekalipun terhadap perkara yang amat kecil. Rasulullah Saw 

bersabda:

َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن اقْـَتَطَع َحقَّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم بَِيِميِنِه َعْن َأِيب أَُماَمَة َأنَّ 

وَل اللَِّه قَاَل فـََقْد أَْوَجَب اللَُّه لَُه النَّاَر َوَحرََّم َعَلْيِه اْجلَنََّة فـََقاَل لَُه َرُجٌل َوِإْن َكاَن َشْيًئا َيِسريًا يَا َرسُ 

.ْن َقِضيًبا ِمْن َأرَاكٍ َوإِ 
Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan 
sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya, dan mengharamkan 
surga atasnya. Maka seorang laki-laki bertanya, Wahai Rasulullah, 



6

meskipun itu sesuatu yang sepele? Beliau menjawab: Meskipun itu hanya 
kayu siwak.6

Sungguh besar resiko dan ancaman bagi orang yang berdusta dalam 

sumpahnya, oleh karena itu Islam mengingatkan umatnya agar hati-hati 

dalam bersumpah dan jangan biasakan diri bersumpah. Jangan bersumpah 

tentang ini dan itu tanpa keperluan. Kebiasan bersumpah akan menyebabkan 

orang merasa tidak bersalah ketika berdusta dalam sumpahnya sehingga 

akhirnya terjebak dalam ancaman hadis di atas. Bahkan Allah SWT 

berfirman:

.َوَالُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّف مَِّهْنيٍ 

Dan janganlah kamu mengikuti orang yang selalu bersumpah, lagi hina.7

Rahasia pemerintahan yang kuat atau masyarakat yang maju adalah 

terletak pada penegakan hukum yang adil. Sudah menjadi bukti sejarah, 

bahwa kehancuran umat-umat terdahulu, adalah karena tidak adanya 

penegakan hukum yang adil. Jika kejahatan itu diperbuat oleh penguasa, 

orang “kuat” atau berduit, padahal itu kejahatan besar, bahkan merugikan 

masyarakat banyak, hukum tidak ditegakkan. Namun jika yang berbuat 

kesalahan itu orang biasa, masyarakat lemah, meskipun kesalahannya kecil, 

segera hukum ditegakkan, dengan seberat-beratnya. Rasulullah Saw. 

bersabda:

                                                            
6 No. Hadis 137. Muslim bin al-Hajāj al-Qusyairī, Shahīh Muslim (Beirut: Dār Ihya al-

Kutub al-‘Arabīyah, 1344 H.).
7 QS. Al-Qalam [68]: 10.
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ثـََنا َحدََّثِين ُحمَمَُّد ْبُن اْلَولِيدِ  ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل َحدََّثِين ُعبَـْيدُ َحدَّ اللَِّه ْبُن َأِيب َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَّهُ  اْلَكَبائَِر َعْنُه قَاَل ذََكَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل مسَِ

النـَّْفِس َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن فـََقاَل َأَال أُنـَبُِّئُكْم بَِأْكَربِ ِر فـََقاَل الشِّْرُك بِاللَِّه َوقـَْتلُ َأْو ُسِئَل َعْن اْلَكَبائِ 

  .َوَأْكثـَُر َظينِّ أَنَُّه قَاَل َشَهاَدُة الزُّورِ اْلَكَبائِِر قَاَل قـَْوُل الزُّوِر َأْو قَاَل َشَهاَدُة الزُّوِر قَاَل ُشْعَبةُ 
Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami 
Khalid Al Wasithi dari Al Jurairi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari 
Ayahnya radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: Tidak maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu 
yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab; Tentu wahai Rasulullah. 
Beliau bersabda: Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. 
Ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan 
sabdanya: Perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan 
kesaksian palsu. Beliau terus saja mengulanginya hingga saya mengira 
beliau tidak akan berhenti.8

“Demi Allah” sebagai sebuah ucapan yang mengawali sumpah sering 

kita dengar untuk membuktikan bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar. 

Sesungguhnya, Allah Ta’ala melarang sumpah dijadikan sebagai alat 

menipu, Allah swt. Berfirman:

َا وَتُذوُقو ْا السُّوَء ِمبَا َصَددمتُّْ َعْن َسِبيِل َوَال تـَتَِّخُذوْا أَْمياَنُكْم َدَخالَ  ِ َنُكْم فـََتزِلَّ َقَدُم بـَْعَد ثـُُبو  بـَيـْ

  .اِهللا َوَلُكْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu 
diantaramu yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh 
tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan (didunia) karena kamu 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar.9

Betapa beratnya dosa dengan “sumpah palsu” apalagi yang merugikan 

orang lain. Sayyid Sabiq menjelaskan, sumpah palsu dalam tradisi Arab 

disebut ghamus, karena pelakunya kelak akan dibenamkan ke dalam neraka 

                                                            
8 No. Hadis 5020. Al-Imam Abi Abdillah muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahīh al-

Bukhāri (Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422H), hal. 373.

9 QS. An-Nahl [16]: 94.
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jahannam. Tidak ada perbuatan yang dapat menghapuskan dosa ini kecuali 

dengan taubat dan mengembalikan hak-hak orang yang direbutnya.10

اَلشِّْرُك بِاِهللا، َوقـَْتُل النـَّْفِس : َمخٌْس لَْيَس َهلُنَّ َكفَّارَةٌ : قـََلَرُسْوُل اِهللا صم: َعْن َاِىبْ ُهَريـَْرَة قََالَ 

اَ َماالً ِبَغْريَِحقٍّ  ِ ْنيٌ َصاِبَرٌةيـَْقَتِطُع 
ُْت ُمْؤَمٍن، َواْلِفَرارُيـَْوَم الزَّْحِف، َوميَِ

، َوِ   . ِبَغْريَِحقٍّ
Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “Ada lima 
perkara yang tidak ada kaffarahnya, yaitu: 1. Syirik kepada Allah, 2. 
Membunuh orang tanpa salah, 3. Menuduh seorang mukmin, 4. Lari dari 
peperangan, 5. Sumpah yang bertahan demi menggaet harta (orang lain) 
tanpa hak.11

Sebetulnya, terhadap pelaku keterengan palsu di atas sumpah dilihat 

dari segi perbuatannya dapat dikenakan hukuman ta’zir yaitu larangan / 

perintah tentang sesuatu hal yang tidak dirumuskan secara rinci, termasuk 

sanksinya dan pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada hakim atau 

pihak penguasa.

Dari beberapa kajian pemikiran antara hukum islam dan hukum positif 

diatas dapat kita lihat adanya beberapa bukti beberapa undang-undang yang 

mengadopsi nilai-nilai islam seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang 

                                                            
10 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Al Ma’arif, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 

XII, Cet. I, 1987), hal. 18.
11 Ibid.,
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Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih 

luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya 

alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah penegakan 

syariat Islam.12

Pada tahun 2008 juga disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara. Maka, disini penulis ingin 

memperbandingkan  antara hukum islam dan hukum positif dalam masalah 

keterangan palsu di atas sumpah. 

Serta memasukkan wacana tentang prinsip-prinsip hukum Islam 

dalam permasalahan tersebut yang penulis rasa ada beberapa hal-hal yang 

kurang dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur masalah keterangan 

palsu di atas sumpah. Sehingga menambah wacana adopsi hukum Islam 

dalam ranah hukum positif di Indonesia dalam kasus tersebut, yang mana 

hukum Islam bisa menjadi sebuah alternatif pembaharuan terhadap hukum 

positif di Indonesia. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian tersebut yang diberi judul “Perbandingan Antara Pasal 242 

KUHP dan Hukum Islam Berkaitan Dengan Tindak Pidana  

Keterangan Palsu di Atas Sumpah”.

                                                            
12 A. Rahmad Rosyadi, Op.Cit., hal. 167.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah menurut 

hukum positif dan hukum Islam?

2. Apa saja kekurangan dan kelebihan tindak pidana keterangan palsu di 

atas sumpah menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah 

menurut hukum Islam dan Hukum positif.

2. Untuk mengetahui tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah, 

kekurangan dan kelebihannya di antara kedua hukum tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk pengembangan ilmu hukum Islam dan hukum Positif sebagai 

suatu te’laah keilmuan, yang diharapkan dapat memperkaya wacana 

hukum terutama mengenai tindak pidana keterangan palsu di atas 

sumpah. 

2. Untuk masyarakat sebagai pembelajaran tentang tindak pidana 

keterangan palsu di atas sumpah, akibat, serta sanksinya.
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3. Bagi penulis sendiri sebagai sarana pembelajaran untuk memecahkan 

suatu permasalahan secara sistematis dan akademis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ilmiah terdapat beraneka ragam jenis penelitian. Dari 

berbagai jenis penelitian, khususnya penelitian hukum, yang paling popular 

dikenal adalah sebagai berikut:

a. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan 

atau hanya menggunakan data sekunder belaka.

b. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti 

data primer yang diperoleh di lapangan selain juga meneliti data 

sekunder dari perpustakaan. 

Menurut Jhony Ibrahim, dalam kaitannya dengan penelitian normative 

(doktrinal) dapat digunakan beberapa pendekatan yang berupa:13

1. pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

2. pendekatan analistis (analytical approach) 

3. pendekatan historis (historical approach) 

4. pendekatan filsafat (philosophical approach) 

5. pendekatan kasus (case approach) 

                                                            
13 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Peneltitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayu 

Media, 2007), hal. 300.  
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Pilihan penelitian hukum tergantung dari tujuan penelitian itu sendiri. 

Sesuai dengan tujuan skripsi ini, maka penelitian hukum yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan studi 

kepustakaan (library research).

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu mengemukakan 

seluruh fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah maksud, 

kriteria, dan sanksi-sanksi bagi pelaku keterangan palsu di atas sumpah 

menurut KUHP dan hukum Islam.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu primer dan 

skunder.14 Data primer adalah data pokok yang bersumber dari buku-buku 

hukum pidana umum dan hukum Islam seperti: KUHP, KUHAP, KUH 

Perdata, Al-Qur’an Al-Karim, Tafsir-Tafsir Al-Qur’an, dan Hadist-Hadist 

Rasulullah Saw. Sedangkan data skunder adalah data penunjang yang 

bersumber dari buku-buku pidana secara umum seperti: intisari Hukum 

Pidana, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, dan lain-lain. 

Kemudian buku-buku fiqih, seperti: Fiqih sunnah bidayatul mujtahid, 

                                                            
14 Menurut Winarno Surakhmad, data primer adalah data yang langsung yang segera 

diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu, sedangkan data sekunder 
adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, 
walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Selanjutnya ia mengatakan 
sebuah sumber sekunder untuk penyelidikan tertentu dapat dijadikan sumber primer untuk 
penyelidikan yang lainnya. Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar 
Metoda Teknik (Bandung: Tarsito, Edisi VII, 1989), hal. 134 -163.
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pedoman Fiqih Islam, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan 

permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi 

dokumenter 15 yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (library

research), kemudian mengelompokkannya dengan mengutamakan 

kepustakaan primer daripada sekunder.

4. Teknik Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara Deskriptif kualitatif16

dan komparatif 17 , yakni menyajikan atau menguraikan seluruh 

permasalahan yang ada dengan tegas dan jelas, baik persamaan maupun 

perbedaan konsep Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Islam 

mengenai sanksi bagi pelaku keterangan palsu di atas sumpah. Kemudian 

dari paparan atau uraian tersebut ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, maka diperlukan kerangka yang 

sistematis karena itu Penulis membahas perbab. Penulisan Tugas Akhir ini 

dibagi 4 (empat) bab yaitu:

                                                            
15 Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
lengger, agenda, dan sebagainya dalam Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu 
Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. XII, 2002), hal. 206.

16 Tatang M. Amrin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 
III, 1995), hal. 132.

17 Winarno Surachmat, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah
(Bandung: Transito, t.th.), hal. 135-136.
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Dalam bab pertama Penulis akan mengemukakan  tentang latar 

belakang dan perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, diskripsi rujukan metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Kemudian bab kedua penulis akan mengemukakan tentang pengertian 

tindak keterangan palsu di atas sumpah terdiri dari unsur-unsurnya, bentuk 

sanksi yang diberikan, sifat-sifat sanksi dan tujuan pemberian sanksi, 

ditinjau dari pasal 242 KUHP dan hukum Islam.

Setelah itu bab ketiga penulis akan menghubungkan teori-teori yang 

telah dikaji pada bab II untuk diperbandingkan antar perbedaan, persamaan, 

kelebihan, kekurangan antar pasal 242 KUHP dan hukum Islam, mengenai 

tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah.

Adapun bab penutup merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan 

dari seluruh pembahasan yang dilengkapi pula dengan saran-saran dari 

penulis.


