
III.   METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis

empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap

berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis

empiris merupakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian

berdasarkan realitas yang ada.1

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang

diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini

menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama2 .Dengan demikian

data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan

pokok penulisan. Penulis akan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

2. Data Sekunder

1 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,Soerjono Soekanto,1986,hal.77
2 Ibid



Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam

buku-buku, makalah-makalah, media cetak maupun elektronik dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah yang ada. Kemudian data tersebut dipelajari dan

dianalisis yang kemudian disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikelompokan

menjadi 3 (tiga), yaitu terdiri dari :

1) Bahan hukum Primer, yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

c) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer

yang terdiri dari peraturan-peraturan dari ketentuan-ketentuan, antara lain:

a) Putusan Pengadilan Nomor 830/Pid.B(A)/2010/PN.TK.

b) RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2010.

c) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NOMOR 1/PUU-VIII/2010 (tentang batas usia anak)

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur dibidang

ilmu hukum dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penegakkan hukum pidana

dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pendapat-pendapat para



sarjana, berita serta berbagai keterangan dari media masa, internet dn Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, gejala-gejala, atau

peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalm suatu

penelitian. 3Populasi dalam penelitian ini yaitu Aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang

berkaitan dengan penerapan penjatuhan pidana dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Tanjung

Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri BandarLampung dsan Dosen Hukum Pidana Fakultas

Hukum Unversitas lampung.

Sampel adalah sejumlah obkek yang jumlahnya kurang dari populasi.4 Dalam penentuan sampel

dari populasi yang akan diteliti meggunakan metode pengambilan sampel Purposive Pampling

yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yanh didasarkan pada

tujuan tertentu.

Berdasarkan metode penngambilan sampel maka sampel yang dijadikan Responden adalah

sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 2 Orang

2. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 2 Orang

3. Dosen Hukum Pidana FH Unila : 1 Orang +

Jumlah : 5 Orang

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

3 Metode Penelitian Bidang Sosial, Hadari Nawawi, 1987,hal. 141
4 Metode dan Penelitian Survei, Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987,hal.152



1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian

ini dilakukan dengan cara wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang ada dalam skripsi. Pertanyaan

telah disiapkan dan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk

memperoleh data, tanggapan dan jawaban dari responden dan untuk melengkapi skripsi ini

penulis juga melakukan observasi untuk mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang berkaitan

dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan

serangkaian kegiatan studi dengan membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi dan

menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang berhubunga dengan

permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

2. Pengolahan Data

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

metode antara lain sebagai berikut :

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

kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan dan keterangan-keteragan.



b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan

sesuai dengan pokok bahasan.

c. Sistematisasi data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan

secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

E. Analisis data

Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis denagn menggunakan analisis kualitatif, yaitu

dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan

menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan pembahasan.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut maka kemudian ditarik kesimpulan dengan

menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-

fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna

menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.


