
III.  METODE PENELITIAN

A.  Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk

mempelajari kaedah hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah peraturan

perundang-undangan, azas-azas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan

dengan perpspektif alternatif pemberian pidana kerja sosial bagi anak ditinjau dari

tujuan pemidanaan.

B.  Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada  satu jenis,

yaitu data sekunder.  Data sekunder dijadikan satu-satunya jenis data dalam

penelitian ini, karena penelitian yang dilakukan adalah bersifat yuridis normatif.

Adapun data   sekunder   yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya

diuraikan sebagai berikut:
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a. Data   sekunder   berupa   bahan   hukum   primer  yaitu   terdiri  dari

ketentuan  perundang-undangan:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

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

Hukum Acara Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

b. Bahan   hukum   sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan

hukum primer  yang   terdiri  dari  literatur-literatur, buku-buku dan hasil

penelitian, dan sebagainya seperti Konsep Rancangan KUHP 2012, dan

Peraturan Pemerintah.

c. Bahan  hukum  tersier  adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, bibliografi, dan sebaginya.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, namun untuk

mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap bagi permasalahan yang diajukan,

maka penulis perlu juga melakukan wawancara dengan narasumber yang

memahami dan menguasai permasalahan yang diajukan. Narasumber yang

dijadikan responden sebagai berikut:



45

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 2 orang

2. Dosen Fakultas Hukum Unila 1 orang +

3 orang

D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.   Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan ditempuh prosedur dengan melakukan studi

kepustakaan, yaitu  dilakukan   dengan    cara  membaca,  mencatat,  mengutip

buku-buku,  menelaah   peraturan   perundang-undangan,  dokumen,  informasi

serta  pendapat-pendapat  para  sarjana  atau   ahli  hukum  yang berhubungan

dengan penulisan ini.

2.   Prosedur Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data adalah :

1. Editing, yaitu   memeriksa   data   yang  diperoleh   untuk  segera

mengetahui  apakah  data yang   diperoleh itu  telah  relevan  dan  sesuai

dengan  bahasan. Selanjutnya  apabila  ada yang   salah   akan dilakukan

perbaikan dan  terhadap data yang kurang  lengkap akan diadakan

penambahan.

2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan  data  menurut   kerangka

yangtelah ditetapkan.
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3. Sistematika data, yaitu  penyusunan data secara sistematis sesuai dengan

pokok  bahasan sehingga memudahkan analisis data.

D.  Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara menyeluruh. Tujuan analisis ini

adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan

diinterpretasikan. Data yang ada diolah dengan menggunakan analisis kualitatif,

yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan

dan uraian kalimat-kalimat. Setelah data dianalisa, dilanjutkan dengan menarik

kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta

yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya

dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.


