
III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif (dokcrinal research) yaitu

penelitian hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder.118 Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.

3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute

approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan

dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok

masalah penelitian. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan menelaah

118 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,
2008), hlm. 97.
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pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

hukum.119

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan, data yang dijadikan

bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan berikut:120

3.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas

(autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-

undangan; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan

perundang-undangan; (c) putusan hakim.121

Bahan hukum primer yang dipergunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun

1985 tentang Mahkamah Agung.

119 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ketigabelas, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013), hlm. 133, 135.

120 Noco Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2012), hlm. 78.

121 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika,
2011), hlm. 47.
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Mahkamah Konstitusi.

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk

Hukum Mahkamah Konstitusi.

8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/PID/2011.

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang uji

materiel Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain,

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

hukum.122 Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus,

122 Sorjono Soeaknto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan
Keempatbelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.
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ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan

permasalahan yang dikaji.123

3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang relevan

dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi

pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi

bahan hukum (data) yang diperlukan.

3.4.2 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:124

1. Pemeriksaan data (editing)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap

sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

2. Penandaan data (coding)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data

(buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen).

3. Rekonstruksi data (reconstructing)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis shingga

mudah dipahami dan diinterpretasikan.

123 Ibid.
124 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya

Bhakti, 2004), hlm. 126.
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4. Sistematisasi data (sistematizing)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan

berdasarkan urutan masalah.

5. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun

secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu

simpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

3.5 Analisis Data

Data dan bahan diperoleh secara kualitatif, kemudian melakukan kajian

secara komprehensif hasil inventarisir dan mengklasifikasikan secara deskriptif,

analitis dan sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian mengambil

simpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.125

125 Ibid., hlm. 191.


