
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan masalah dengan melakukan 

penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus 

berhadapan langsung untuk wawancara dengan narasumber yang menjadi objek 

penelitian.19 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan pengamatan untuk menemukan suatu 

pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu badan hukum yang ada di 

Kotabumi Lampung Utara, yaitu Pengadilan Negeri Kotabumi yang beralamat di 

Jalan Jendral Sudirman No.136, Kelurahan Gapura, Kotabumi, Kabupaten 

Lampung Utara, Lampung. 

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kotabumi dikarenakan 

beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya yaitu putusan kasus yang diteliti 

penulis terdapat di Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut.   
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Data Primer, yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung 

dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data di 

lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara dengan 

narasumber. 

2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang 

merupakan pelengkap seperti buku-buku yang membicarakan suatu dan/atau 

beberapa permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

penulis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, perundang-undangan serta 

putusan hakim.20 

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.4.1 Pengumpulan Data 

Hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan data sekunder ini adalah pada 

masalah validitas dan rehabilitas data yang akan digunakan. 21  Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Observasi, diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas 

fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian 

pengamatan langsung ke Pengadilan Negeri Kotabumi. Penelitian ini digunakan 

untuk mengamati apa saja faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak 
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pidana tersebut dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara 

putusan nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Kbu. 

2. Wawancara, adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan-

keterangan mengenai kasus yang diteliti oleh penulis. Narasumber yang di 

wawancarai adalah Hengky Alexander Yau, S.H. Yang menjabat sebagai Hakim 

di Pengadilan Negeri Kotabumi, teknik ini digunakan agar penulis mendapatkan 

keterangan-keterangan yang tepat dan akurat. 

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menyediakan dokumen-

dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber 

informasi khusus dari tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya yang 

digunakan untuk mendapatkan data berupa putusan nomor 134/Pid.Sus/2018/PN 

Kbu.  

3.4.2 Pengolahan Data 

Dari keseluruhan data yang terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan 

maksud untuk mengetahui apakah data-data yang diperlukan sudah lengkap dan 

jelas dengan cara sebagai berikut: 

a.  Editing atau pemeriksaan data, yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul 

melalui dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, jelas, tidak berlebihan 

dan tanpa kesalahan. 

b.  Coding atau penandaan data, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh 

baik berupa penomoran ataupun pengguna tanda atau simbol atau kata tertentu 

yang menunjukkan kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya 



dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, sehingga memudahkan 

untuk menganalisis data. 

c. Verifying atau verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk 

menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan 

cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara 

dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di 

informasikan olehnya atau tidak. 

3.5 Analisa Data 

Setelah melakukan pengolahan data, maka langkah terakhir perlu diadakan 

analisis. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dokumen dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 


