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III. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi

yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah,

untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode

penelitian sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua hal pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan penulis dalam

usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai

peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan

Nomor:05/Pid./2014/Pt.Tk, yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri

KotaBumi dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tentang Tindak Pidana

Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkn Orang Mati.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang

ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris

dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi di lapangan yang

ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana
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Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkn Orang Mati tersebut.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh

gambaran dan pemahaman yang jelas danbenar terhadap permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.1 Data

primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan

para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung

dengan masalah skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP).

1Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:
Rajawali Press. 2006. Hlm. 15 .
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2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

b. Bahan hukum sekunder, yaitu putusan hakim pada Pengadilan Tinggi

Tanjung Karang Nomor:05/Pid./2014/Pt.Tk, Putusan pada Pengadilan Negeri

Kotabumi Nomor:400/Pid.b/Anak/2013/PN.KB,serta bahan-bahan yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-

undang, literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasuber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan

Tinggi Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi, Jaksa pada

Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas

Lampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber yang telah

dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh narasumber.
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Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode

Purposive Sampling, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan

penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel. Adapun

narasumberdalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Peradilan pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang = 1 orang

b. Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi = 1 orang

c. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung = 1 orang

d. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung = 1 orang

Jumlah = 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ditentukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh dataprimer. Studi lapangan ini

dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan

pertanyaan kepada para responden yang telah ditentukan dimana pertanyaan

tersebut telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan studi

kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian, yang
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dilakukan dengn cara membaca, mengutip dan menelaah bahan-bahan hukum

dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan

metode sebagai berikut:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah

masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan

penulisan yang akan dibahas

b. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian

dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara

sistematis.

c. Interpensi, yaitu mehubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta

mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu

kesimpulan.

E. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis

dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran

masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil

penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun

secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam

penarikan suatu kesimpulan.


