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III. METODE PENELITIAN 

 

Upaya  untuk  mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian 

dibutuhkan metode ilmiah yang merupakan suatu cara yang digunakan dalam 

pelaksanaan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, 

dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. 

Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulis melakukan kegiatan yang terdiri 

dari beberapa langkah, yaitu : 

A. PendekatanMasalah 

Upaya menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis 

melakukan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan 

pendekatan  yuridis empiris guna untuk mendapaatkan suatu hasil penelitian yang 

benar dan objektif. 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan 

(library research) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-

undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.
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2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan meneliti serta 

mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui 

observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber ditempat objek 

penelitian yang berhubungan dengan permaslahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini.
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B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di 

lapangan yang berkaitan  dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui 

kegiatan wawancara langsung dengan informan atau narasumber. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis 

melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan 

dengan pokok materi pembahasan yang terdiri dari: 

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

a. Bahan Hukum Primer 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya.Dalam 

penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah : 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-UndangNomor 

73 Tahun1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

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

Hukum Acara Pidana(KUHAP) 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

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

Pidana Anak 

5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa 

serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma 

hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi 

ini.Bahan hukum sekunder penelitian  ini yaitu Putusan Pengadilan Tinggi 

Tanjung Karang Nomor: 11/Pid./2015/PT.TJK. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna untuk memberikan 

informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media 
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massa, artikel, majalah, paper, jurnal, yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam skripsi ini. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Metode penentuan  sample menggunakan metode purposive sampling. Metode 

purposive sampling adalah suatu metode pengambilan sample yang dalam 

penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan 

maksud dan tujuan penelitian.  

Narasumber adalah orang yang member informasi yang kita inginkan. Kita dapat 

memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan narasumber dalam 

penelitian ini yang menjadi penentuan narasumber adalah sebagai berikut : 

a. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang  = 1 (satu) orang 

b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung              = 1 (satu) orang 

c. Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung = 1 (satu) orang 

Jumlah    = 3 (tiga) orang 

 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan  prosedur 

pengumpulan data yang terdiri dari : 

a. Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi 

kepustakaan (library research), dilakukan dengan cara membaca, 
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mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan 

perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

b. Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui riset langsung di lapangan atau 

studi lapangan yang dilakukan melalui : 

1) Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek 

penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan 

penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang, dan dosen bagian hukum pidana. 

2) Wawancara (interview) 

Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana 

wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dengan Jaksa pada 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang dan dosen bagian hukum pidana yang dapat memberikan 

penjelasan yang berkaitan dengan permaslahan dalam penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

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

diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1) Editing data, yaitu memeriksa lagi kelengkapan, kejelasan, dan relevansi 

dengan penelitian. 

2) Klasifikasi data, yaitu mengklasifikasikan/mengelompokkan data yang 

diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data. 

3) Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 

setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan 

tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan. 

 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder diuraikan dan 

dianalisis secara kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam 

bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti 

untuk di interpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pada pelaku tindak pidana persetubuhan 

terhadap anak oleh anggota Polri. Dari hasil analisis dilanjutkan dengan menarik 

kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara 

umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari 

berbagai kesimpulan. 

 


