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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan thesis ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research). Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap 

sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum 

serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, 

perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang 

akan dibahas di dalam thesis ini. 

 

B. Sumber Data 

 

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penulisan thesis ini adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan 

(library research) yang merupakan bahan ilmu pengetahuan hukum mengikat 

yang terdiri dari bahan hukum antara lain: 

a. bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan : 

1. UUD 1945 

2. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  

3. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
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4. UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

5. UU Nomor 1 Tahun 1946 Jo UU Nomor 73 Tahun 1958 (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana 

6. Dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum anak, peradilan 

anak, perlindungan anak dan peraturan-peraturan lainnya yang 

berhubungan hukum pidana anak dan hukum acara pidana anak.  

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami 

bahan hukum primer antara literatur dan referensi, misalnya artikel-artikel 

ilmiah, buku-buku, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah 

hukum anak.   

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk  dan  

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, 

bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya. 

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur pengumpulan data 

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoeh data-data sekunder  

     Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi  

dokumentar dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau 

referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan 

informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di dalam 

thesis ini.   
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2. Prosedur Pengolahan Data 

Dari data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan 

digunakan metode-metode antara lain: 

a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai   

kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan 

dan kesalahnnya. 

b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok 

yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan. 

c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap 

pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.  

 

D. Analisis Data 

Analisis data dengan cara deskriptif kualitif yaitu menguraikan data ke dalam 

bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan 

dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan thesis ini. Penarikan 

kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil penelitian yang dilakukan 

dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu 

cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian 

diambil kesimpulan secara umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang 

disimpulkan penulis dan mengajukan saran. 

 

 

 

 


