
 

 

III. METODE  PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Dalam melakukan penelitian untuk memperoleh bahan penulisan skripsi ini, maka 

penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan 

dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, 

norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan 

dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam 

skripsi ini.
1
 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke 

lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan 

atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan 

wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 
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Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kondifikasi, undang-undang atau 

kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.
2
 

B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan data yang diperoleh langsung 

dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
3
 

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara  

wawancara bebas terpimpin maupu studi empiris atas putusan Hakim dalam 

perkara yang  memberikan putusan pidana bersyarat, yaitu dengan terlebih dahulu 

mempersiapkan  pokok-pokok pertanyaan (guide interview) sebagai pedoman dan 

variasi-variasi dengan  situasi ketika wawancara maupun pengambilan data.
4
 

Sumber data yang diperoleh yaitu dengan cara wawancara dan menganalisis isi 

putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Semua akan diperoleh 

melalui kegiatan wawancara dengan responden yang dalam hal ini adalah para 

pihak-pihak yang berhubungan lanhsung dengan masalah penulisan skripsi ini. 

 

                                                           
2
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Halaman 134. 
3
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

dokumentasi, yang meliputi buku-buku literatur yang berhubungan dengan 

penelitian dan penulisan ini. Data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat secara umum. Bahan hukum primer terdiri dari: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman 

g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjeasan 

terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang 

berhubungan dengan penelitian ini diantaranya: 

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009 antara Mentri 

Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung 

Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. 
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2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam 

KUHP. 

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1959 tentang 

Saran Untuk Memeriksa Perkara Pidana Dengan Pintu Tertutup Terhadap 

Anak-Anak Yang Menjadi Terdakwa 

4. Ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 atas perubahan 

UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 

3. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini terdiri dari: 

1. Literatur-literatur dan hasil penelitian 

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

3. Surat kabar, pendapat sarjana dan ahli hukum, media massa, website, buku, 

dan karya ilmiah sarjana. 

C. Penentuan Populasi dan Sample 

1. Populasi 

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan 

karakteristik yang sama.
5
 Adapun pendapat Burhan Ashofa yang mengatakan 
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bahwa populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau sejumlah 

gejala atau kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.
6
 

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pihak-pihak yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu Hakim anak pada 

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Dosen Akademisi Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. 

2. Sampel 

Penentuan sampel pada penulisan skripsi ini menjadi sasaran penelitian yang 

mewakili dari keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel dan populasi 

yang akan diteliti digunakan metode pengambilan sample secara purposive 

sampling, yaitu suatu metode dalam penentuan sampel disesuaikan dengan 

tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili populasi. 

Sampel dalam penelitian ini di ambil dari responden sebanyak 4 (empat) 

orang, yaitu: 

1. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang     : 2 Orang 

2. Dosen pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila    : 2 Orang + 

Jumlah     : 4 Orang 

 

 

 

                                                           
6 Burhan Ashofa. 2000.Metode Penelitian Hukum. Alumni. Bandung. Halaman 44. 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Untuk prosedur pengumpulan data, dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Studi  Kepustakaan (Library Research) 

Studi  kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan 

serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, 

memilih, membaca,  mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku refrensi 

atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi 

lainnya yang ada kaitanya dengan penulisan skripsi ini. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan teknik wawancara (interview) langsung dengan responden yang 

telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung 

dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan 

atau jawaban yang bebas, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang diharapkan serta sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini. 
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2. Pengolahan Data 

Setelah melalui proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data. 

Sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan 

yang akan diteliti dan dalam pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:
7
 

a. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data atau editing yaitu memeriksa data yang terkumpul untuk 

mengetahui mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, apakah masih 

terdapat kekurangan atau tidak relevan dengan masalah yang diteliti. Apabila 

masih terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan. 

b.  Klasifikasi Data 

     Klasifikasi data dilakukan setelah pemeriksaan data-data. Data yang 

berhubungan dengan masalah dalam penelitian dan telah selesai diseleksi 

kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan dalam penulisan permasalahan. 

c. Penyusunan Data 

Penyusunan data atau sistematisasi data yaitu menyusun atau menempatkan 

data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis 

menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga 

mepermudah peneliti dalam menginterprestasikan data. 
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E. Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan dan diolah,¸langkah selanjutnya yang ditempuh 

adalah, data dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis putusan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadapa anak yang melakukan pencurian dengan 

pemberatan, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang 

tersusun secara sistematis. Kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya 

dapat ditarik suatu kesimpulan tentang masalah-masalah yang sedang diteliti. Hal 

ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dalam pembahasan penelitian ini. 

Selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan secara induktif berdasarkan fakta-

fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang 

bersifat umum sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. 


