
 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan , 

yaitu Pendekatan Yuridis normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris.Pendekatan 

Yuridis Normatifyaitu pendekatan dengan cara menelaah buku-buku, bahan-bahan 

literatur, asas-asas hukum, norma-norma, doktrin hukum, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana(KUHP) , Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 . yang berhubungan dengan masalah yang akan di 

teliti. Sedangkan, Pendekatan Yuridis Empiris dilaksanakan dengan cara 

memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu 

melalui penilitian, pendapat,dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-

teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah sesuai pemasalahan yang di 

bahas. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber dilokasi 

penelitian yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam tindak 
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pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anak di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu 

menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang– 

undangan. 

 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu: Bahan hukum sekunder yaitu bahan-

bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer  berupa (Putusan Pidana Nomor: 122/Pid.Sus/2013/PN.Mgl). 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang 

mencakupbahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti : kamus,karya-karya ilmiah, 

bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana dan salah satunya 

adalah kamus besar Bahasa Indonesia. 
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C. Penentuan Narasumber 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para Narasumber/Responden . 

Adapun Narasumber/Responden yang di wawancarai adalah : 

1. Polisi Resor Tulang Bawang     1 orang 

2. Hakim Pengadilan Negeri Menggala    1 orang 

3. Dosen Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana             1orang+  

Jumlah                                                                                     3 orang 

 

D. Prosedur  Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1.   Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah 

literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika oleh remaja, serta bahan-bahan normatif berupa produk 

hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 . 

2.   Penelitian di Lapangan (Field Research) 

a) Observasi (Observation) 
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Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan 

secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan Pidana bagi 

Anaksebagai penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tulang Bawang. 

b) Wawancara (Interview)    

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (interview) kepada sejumlah nara 

sumber yang berkompeten seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum 

Pengadilan Negeri Menggala, Kasat Dir Narkotika Polres Tulang Bawang . 

c) Dokumentasi (Documentation) 

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang 

berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak . 

 

Prosedur Pengolahan Data 

Data-data yang di perlukan dalam penulisan dikumpulkan dan di proses melalui 

pengolahan data. Data yang di peroleh melalui studi kepustakaan  dan penelitian 

di lapangan kemudian di olah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, 

melengkapi dan menambah data yang kurang, meneliti data yang keliru . 

b. Klasifikasi Data, yaitu pengolahan data di lakukan dengan cara 

menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk 
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menyajikan data secara sempurna, mempermudah pembahasan dan 

analisis data. 

c. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok 

bahsan secara sistematis hingga mempermudah pembahasan. 

 

E. Analisis Data 

Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder akan dianalisis 

secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan 

sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data 

sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dengan 

mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi 

ini. 

 

 

 

 

 

 


