
 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN   
 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

 

 

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan 

berpedoman kepada peraturan perundangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum 

lainnya yang berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif pada proses 

penyidikan perkara anak melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara 

menelaah asas-asas hukum, kaidah-kaidah atau norma-norma teori-teori dan 

literatur-literatur. 

 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

 

Pendekatan yuridis empiris merupakan upaya untuk memperoleh kejelasan dan 

pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi 

kasus.
52

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder, yaitu: 
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1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (field 

research) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Bandar 

Lampung. 

 

2. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi 

kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dengan maksud untuk 

memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan 

cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang 

menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan lainnya 

yang mempunyai hubungan dengan penerapan keadilan restoratif pada proses 

penyidikan perkara anak. 

 

Data sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer 

yang digunakan adalah : 

1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 

73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana  
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4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP 

11) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-

Hak Anak  

12) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penanganan 

Perkara Pidana Dalam Lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah data yang diambil dari literatur yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan, buku-buku ilmiah, petunjuk 

lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, dan peraturan pelaksana 

lainnya. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier antara lain berupa, bahan yang bersifat menunjang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, 
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kamus bahasa Indonesia, artikel-artikel, jurnal ilmiah, surat kabar dan 

media cetak/elektronik. 

 

C. Penentuan Narasumber  

 

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan 

karakteristik yang sama.
53

 Populasi penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta pendapat aparat penegak hukum 

yang mempunyai peranan penting dalam penanganan perakara anak di Polresta 

Bandar Lampung yang dapat dijadikan sumber informasi bagi penelitian ini. 

 

Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.
54

 Penentuan 

sampel dan jumlahnya dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive 

sampling, yaitu suatu cara penentuan jumlah sampel secara terarah, disertai suatu 

keyakinan bahwa sampel penelitian tersebut akan dapat memberikan informasi 

yang diperlukan bagi kepentingan tujuan penelitian. 

 

Adapun responden dalam objek sampling terpilih adalah 1 (satu) orang Penyidik 

Polri Polresta Bandar Lampung, 1 (satu) orang Dosen Bidang Akademik Fakultas 

Hukum Universitas Lampung, 1 (satu) orang pelaku perkara pidana anak, dan 1 

(satu) orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta 1 (satu) orang 

korban perkara pidana anak. 
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   Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode  Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm 

152. 



 
48 

 

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik : 

a. Studi Kepustakaan (library research) 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui 

serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis buku-

buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada literatur, 

perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya. 

 

b. Studi Lapangan (field research) 

Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara 

mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian, yaitu pada Penyidik 

Polresta Bandar Lampung, Dosen Bidang Akademik Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, pelaku serta korban perkara pidana anak dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

 

c. Prosedur Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul maka kemudian diproses melalui pengolahan dan 

peninjauan data dengan melakukan : 

1) Seleksi data untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya dipilih 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti; 

2) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut 

kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh 
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data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan 

penelitian; 

3) Sistematisasi data, yaitu menyusun dan menetapkan data pada tiap-tiap 

pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi 

data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan. 

 

E. Analisis Data 

 

Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data, dilanjutkan dengan analisis data. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yakni 

suatu analisis yang berasal dari hasil penelitian yang merupakan rangkaian data 

yang tersusun secara sistematis dan dianalisis dengan cara pikir yang deskriptif, 

selanjutnya data tersebut diuraikan secara kalimat per kalimat sehingga 

merupakan gambaran secara umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil 

penelitian. Penganalisaan deskriptif ini bertitik tolak dari analisis yuridis normatif. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yaitu 

penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke suatu yang bersifat 

umum. Bentuk kesimpulan akan didapat dari pernyataan-pernyataan spesifik 

berupa contoh konkrit dan fakta yang ditemukan untuk selanjutnya 

digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan 

penalaran yang logis. 

 


