
 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Usaha pencarian data untuk pembahasan masalah maka dalam penelitian skripsi 

ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan 

masalah. 

 

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang mempelajari hukum dalam 

kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, pendapat, yang berkaitan dengan 

masalah, yang diteliti, dan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan 

penelitian di lapangan. 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu 

data sekunder dan data primer 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di 

lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, 

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah 
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penelitian. Data diperoleh dari responden-responden yang dalam hal ini adalah 

Pengadilan Negeri Kalianda, Dosen Jurusan Hukum pidana. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang didapat secarah langsung, yang dalam hal ini 

penulis peroleh dari studi kepustakaan dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian. Jenis data sekunder dalam penelitian ini 

terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan 

hokum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. 

 

a. Bahan Hukum Primer antara lain : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang KUHP. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

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

b. Bahan Hukum Sekunder 

Data ini merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer 

yang berupa Rancangan Undang-Undang KUHP, Putusan Hakim: Nomor 

24/Pid.B/2012/PN.KLD. 
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c. Bahan Hukum Tersier  

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari : 

1. Buku-buku Hukum 

2. Literatur 

3. dan karya ilmiah yang berkaitan dengan aspek-aspek tindak pidana 

incest,  meliputi Putusan Pengadilan Negeri. 

 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

 

1. Penentuan Populasi 

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejalah atau 

seluruh unit yang akan diteliti1, atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan 

objek dengan ciri yang sama, dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, 

kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama2. Objek dalam 

penelitian ini adalah hakim yang menangani dan menjatuhkan putusan terhadap 

pelaku tindak pidana incest. Dalam penulisan skripsi ini, populasi yang penulis 

ambil yakni pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan Dosen Fakultas Hukum 

Univesitas Lampung. 

2. Penentuan Sampel 

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi
3
. Penulis 

menggunakan cara proposal purposive sampling yaitu memilih sampel 

                                                           
1
 Ronny Hanitijo Soemitro. Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Ghalia Indonesia: 

Jakarta. 1998) h. 14 
2
 Bambang Sunggono. Metedologi  Penelitian Hukum. (Raja Grafindo Persada: Jakarta.1997) h. 

121 
3
 Bambang Sunggono. Metedologi Penelitian Hukum (Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1997) h. 

121 
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berdasarkan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan kedudukan sampel yang 

bersangkutan dari masing-masing populasi yang akan diteliti. permasalahan yang 

ada dan dengan metode ini juga kemungkinan dapat mewakili dan menjawab 

semua permasalahan. 

Sampel dalam penelitian ini yang akan dijadikan responden sebagai berikut: 

a. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda    : 2 orang 

b. Dosen Jurusan Hukum Pidana    : 1 orang 

       Jumlah    3 orang 

 

D.    Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1.   Prosedur Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan maksud memperoleh data 

sekunder, yaitu dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi dan menelaah peraturan 

perundang-undangan, juga informasi lainnya yanga ada hubungannya dengan 

penelitian. 

b. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data terhadap data primer yang menunjang data sekunder 

yang dilakukan secara lisan dengan mengajukan pertanyaan, agar tidak 

menyimpang dari permasalahan dilakukan secara berpatokan yaitu pertanyaan 

yang telah dipersiapkan terlebih dahuku. 
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2. Pengolahan Data 

 

Dalam pengolahan data penulis melakuan kegiatan terhadap data sekunder yang 

diperoleh dari studi kepustakaan untuk dievaluasi dan kemudian dideskripsikan 

dalam bentuk urai-uraian, sedangkan data primer yang diperoleh dari wawancara 

dan daftar pertanyaan sebagai berikut : 

 

a. Editing,  

Data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, 

kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan 

kesalahan. 

b. Sistematisasi 

Data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan 

penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. 

c. Klasifikasi data 

Yaitu mengklasifikasikan jawaban para responden menurut jenisnya untuk 

memudahkan dan menganalisa. 

d. Seleksi Data 

Yaitu memeriksa kembali kelengkapan data, kebenaran data, dan kejelsan data 

yang telah didapat. 

 

E. Analisis Data 

 

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian diadakan 

analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara 

menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-
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kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang 

jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui 

serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang yang 

didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan 

secara umum, selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan 

saran sebagai rekomendasi. 

 

 

 


