
 

III.  METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah seecara yuridis normatif 

dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari 

buku-buku, bahan-bahan bacaan literature peraturan perundang-undangan yang 

menunjang dan behubungan sebagai penelaahan hukum tertulis. Penelitian 

normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar 

hukum dan konsep-konsep hukum Yuridis empiris atau non doktrial. Dilihat dari 

sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif.  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data 

yang seteliti  mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-

hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru. Sedangkan 

ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan melakkan pengumpulan 

data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal atau normatif dan 

bukan dalam bentuk angka.
29
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B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan dan lapangan. 

Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan 

pada obyek yang diteliti, beberapa keterangan dari aparat penegak hukum di 

kejaksaan dan pengadilan negeri yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam 

skripsi ini. 

2. Data sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

meliputi : 

a. Bahan hukum primer  

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari :  

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum  Pidana (KUHP). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
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5. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 

137/Pid.B/2014/PN.BU 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari :  

1. Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209). 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang  

Pelaksanaan KUHP. 

3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No-M-01-PW-07003 

Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

merupakan bahan hukum yang bersumber dari  karya-karya ilmiah, bahan 

seminar, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas. 

C. Penentuan Narasumber 

Data diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang 

memberikan pendapat atas objek yang diteliti.
30

 Narasumber ditentukan secara 

purposive sample yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang ditunjuk 

menguasai permasalahan dalam penelitian ini.
31

 Narasumber tersebut adalah: 
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Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan pengambilan narasumber pada 

penelitian ini terdiri dari: 

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  : 1 Orang 

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu   : 1 Orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila    : 1 Orang   + 

    Jumlah Narasumber        3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun 

penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

a. Studi Lapangan  

Merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek ooenelitian dalam rangka 

mengumpulkan data primer : 

1) Pengamatan  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk 

diadakan pencatatan secara sistematis dan terarah. 

2) Wawancara 

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan bertatap dengan mengadakan tanya 

 jawab langsung guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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b. Studi Kepustakaan  

Merupakan cara teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh 

bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil 

penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti olleh 

penulis. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data 

diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

a.   Seleksi Data 

Yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga 

dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil peneltian. 

 

b. Klasifikasi data 

Yaitu mengklasifikasi/mengelompok data yang diperoleh menurut jenisnya untuk 

memudahkan dalam menganalisis data. 

c. Sistematisasi data 

Yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara 

sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam 

menjawab permasalahan. 
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E. Analisis Data 

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data 

tersebut. Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 

dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja. 

Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu 

dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian 

kalimat atau penjelasan. Analisis data ini merupakan hal yang penting agar data 

yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari 

permasalahan. Meliputi kgiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan 

mengklarifikasi data. 

 

 

 

 


