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II.  METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum merupakan  kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahn yang timbul.
1
 

A. Pendekatan Masalah  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:
2
 

1. Pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat 

kaitannya dengan Tindak Pidana Aborsi, yang dalam hal ini lebih khusus 

terhadap Kota Bandar Lampung di kalangan siswa menengah atas. 

2. Pendekatan yuridis empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui 

pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi pada prakteknya  

dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang 

berhubungan dengan Tindak Pidana Aborsi di Kota Bandar Lampung di 

kalangan siswa menengah atas. 

                                                           
1
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,, 

2004, hlm. 43. 
2
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, 

yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung 

dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Analisi 

Tindak Pidana Aborsi  Yang di Lakukan oleh siswa menengah atas di Bandar 

Lampung.Dalam Hal ini keterangan akaan diambil dari Polisi Resort Kota Bandar 

Lampung,Rumah Sakit Abdul muluk,Psikolog di Kota Bandar Lampung. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:
3
 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-

peraturan lainnya. Undang-Undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta 

memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 

33-37. 
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3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-

artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya 

ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data melalui informasi beberapa 

narasumber yaitu sebagai berikut : 

1. Polisi       : 1 Orang 

2. Dosen       : 1 Orang 

3. Psikolog       : 1 Orang 

4. Pelaku Aborsi      : 1 Orang 

5. Korban Aborsi      : 1 Orang 

Jumlah        : 5 Orang  

 

D. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut:
4
 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada 

hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-

                                                           
4
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 176. 
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undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah  wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang 

diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang memiliki keterlibatan 

langsung dengan Dokter di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung:  

1. Ketua Bagian Badan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Bandar Lampung; 

2. Salah satu psikolog di Bandar Lampung; 

3. Bagian Perawat di Rumah Sakit Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung; 

4. Korban dan Pelaku Aborsi; dan 

5. Dosen Hukum Pidana. 

E. Pengolahan Data 

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi 

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 

dengan Analisis Kriminologi Tindak Pidana Aborsi Yang di Lakukan Oleh 

Siswa Menengah Atas Di Kota Bandar Lampung. 

2. Editing 
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Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan 

para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 

apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan. 

 

3. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok 

yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 

4. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 

data tersebut dapat dianalisi menurut susunan yang benar dan tepat. 

F. Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan 

kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian 

kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan 

langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari 

induktif ke deduktif. 

 

 


