
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Penulisan karya ilmiah ini di dasarkan atas penelitian yangdilakukan secara metodologis 

danilmiah. Tujuwan dari dilakukannya penelitian secara ilmiah ialah untuk mengetahui segi 

kebenaran ataupun jawaban dari suwatu hal atauwaspek kehidupan yangmasih gelap bagi 

manusia.
1
 Dalam rangka penulisan karya tulis ini, maka penulis menggunakan metode penelitian 

hukum berbentuk kepustakaan yangbersifat yuridis normatif. Yurdis normatif artinya penelitian 

ini mengacu pada norma hukum yangterdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dankeputusan pengadilan serta norma-norma yangberlaku danmengikat masyarakat ataujuga 

menyangkut kebiasaan yangberlaku di masyarakat. Sedangkan metode penelitian 

yangdipergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (Library Research) 

yangdimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yangdapat melengkapi materi penelitian 

dari studi dokumen (data sekunder). 

A. Pendekatan Masalah  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 

yangdilakukan degan cara menelaah danmenginterpretasikan hal-hal yangbersifat teoritis 

yangmenyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dannorma-norma 

hukum yangberkaitan degan penelitian. 

B. Sumber danJenis Data  

Data yangdigunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini meliputi data data 

sekunder, yaitu data yangdiperoleh degan melakukan studi kepustakaan degan cara membaca, 
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mengutip danmenganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. 

Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu: 

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yangberkaitan degan penelitian 

yangdalam penelitian ini ialah menurut:  

1) KUHP, 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP)”,  

3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuwasaan Kehakiman. 

4) Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang0Undang 

hukum Acara Pidana 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yangmemberikan petunjuk serta 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yangterdiri dari buku-buku literature, makalah, 

artikel, hasil penelitian dankarya ilmiah lainnya yangberhubungan degan penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yangmemberikan petunjuk danpenjelasan 

terhadap bahan hukum primer danbahan hukum sekunder, yangterdiri dari kamus umum 

bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Inggris Indonesia, danensiklopedia 

C. Metode Pengumpulan danPengolahan Data 

Pengumpulan data yangpenulis gunakan degan langkah Studi kepustakaan  ataustudy 

literature yangdimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yangdalam hal ini penulis 

melakukannya degan cara membaca danmengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, 



dokumen, majalah, surat kabar daninformasi lainnya yangberkaitan degan permasalahan 

yangakan diteliti.  

Setelah mengumpulkan data, maka data yangterkumpul tersebut diolah untuk 

menentukan data yangbaik dalam melakukan pengolahan data, penulis berbagai kegiatan sebagai 

berikut:  

a. Editing, yaitu memeriksa, mengoreksi data tersebut diolah untuk menentukan data tersebut 

berguna atautidak, sehingga data yangterkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan.  

b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan danpenempatan data pada tiap pokok bahasan 

secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.  

c. Klasifikasi yaitu penggolongan ataupengelompokan data menurut pokok bahasan yangtelah 

ditentukan.    

D. Analisis Data  

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yangbersifat deskriptif, yaitu penelitian 

yangakan memberikan deskripsi, gambaran ataulukisan secara sistematis, maka analisis 

yangdigunakan dalam penelitian ini ialah degan metode kuwalitatif.  Dalam analisis data degan 

metode kuwalitatif ialah suwatu tata cara penelitian yangmenghasilkan data deskriptif analistis, 

yaitu apa yangdinyatakan oleh responden secara tertulis ataulisan, danjuga perilakunya 

yangnyata, yangditeliti dandipelajari sebagai sesuwatu yang utuh.
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