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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan  yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan inventarisasi 

hukum positif. Metode penelitian ini akan menitik beratkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, 

juga dikaitkan dengan masalah yang ada dalam praktik dan aspek-aspek social 

yang berpengaruh di mana ketentuan-ketentuan hukum tindak pidana 

pencabulan terhadap anak. 

 

B. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu 

menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang bersifat utama/pokok artinya 

memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
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a. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

b. Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 

90/Pid.Sus/2016/PN.Bms.). 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data 

primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini, yaitu pendapat para 

ahli hukum. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti jurnal, informasi internet, kamus 

hukum dan media informasi lainnya. 

 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Banyumas. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 

melalui wawancara atau interview yaitu sebuah dialog yang dilakukan 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yang 

digunakan untuk melengkapi dan mendukung data sekunder. 
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2. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan melakukan 

inventarisasi terhadap buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan 

artikel yang selanjutnya dicatat relevansinya dalam rangka memecahkan 

masalah. 

 

F. Metode Penyajian Data 

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun 

secara sistematis dan logis. Sistematis artinya keseluruhan data yang diperoleh 

akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok 

permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh 

secara logika.  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisa 

berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. 

Sedangkan kualitatif yaitu merupakan analisa data tanpa mempergunakan 

rumusan dan angka 
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