
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Penilitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
1
 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah 

pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan 

penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis 

normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat 

teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, 

taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Secara 

operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur. 

 

B. Sumber Data dan Jenis Data 

 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam penelitian ini, 
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serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

maka jenis data yang digunakan dalam penellitian ini adalah: Data sekunder. 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip 

dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-

konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan 

dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri 

dari bahan hukum antara lain : 

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

4. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

7. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan 

Korban. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

2. Peraturan lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, 

bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para 

sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini. 

 

C. Penentuan Responden 

 

Responden merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada 

sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “purposive 

sampling” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara 

mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.
2
 Adapun Responden dalam 

penelitian ini sebanyak  6 (enam) orang, yaitu : 

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 6 orang, yaitu : 

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang   : 1 Orang  

2. Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung  : 1 Orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila    :2 Orang  + 

Jumlah         : 4 Orang 

 

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan 

buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang 
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sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara 

membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan 

terbuka kepada narasumber. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Keseluruhan Data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian 

lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara 

seksama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan- 

kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, 

terhadap data yang telah diperoleh. Pengelolahan data yang dilakukan dengan 

cara : 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, 

dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan 

tersebut sudah cukup dan benar. 

b. Pengelompokan Data (Klasifikasi) 

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya 

agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis. 
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c. Penyusunan Data (Sistematis Data) 

Data yang sudah dikelompokan disusun secara sistematis sesuai dengan 

pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam 

menganalisis data. 

 

E. Analisis Data 

  

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. 

Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman 

pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas 

fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


