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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstruksi, yang 

dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten disebut sebagai penelitian. 

Metodologis artinya sesuai dengan metode atau dengan cara tertentu; sistematis 

artinya berlandaskan pada suatu sistim, sedangkan konsisten berarti  tidak adanya hal-

hal yang tidak sesuai dalam  suatu kerangka tertentu.
70

 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian 

ini ialah : 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian pada penulisan ini yaitu penelitian hukum yuridis 

normative. Penelitian hukum yuridis normative ini mengkaji studi dokumen, 

dengan memakai pelbagai data sekunder, sebagaimana peraturan perundang-

undangan, putusan Pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat Para 

Sarjana. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menjelaskan 

menggunakan kata-kata, kalimat atau penjelasan bukan dengan angka-angka 

yang metode dasar dari penelitian adalah observasi serta wawancara. Jenis 
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penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gajala-gejala lainnya. Maksudnya 

untuk memperterang hipotesa-hipotesa agar dapat menyokong didalam 

memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori 

baru.
71

 

 

B. Jenis Data  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

normative. Oleh sebab itu, jenis data yang paling utama penulis gunakan ialah 

data sekunder yang menglingkupi dokumen resmi, artikulasi, hasil penelitian 

yang wujudnya dapat berupa informasi/laporan, buku harian, dan lain 

sebagainya.
72

 

1. Data Primer  

Data Primer merupakan data yang dapat diterima langsung atau 

dapat langsung diperoleh dari sumber utamanya yang berterkaitan 

dengan pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.  

Asal muasal data yang diperoleh dari lapangan dapat dilakukan 

dengan menggunakan: 
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a. Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan suatu dialog secara langsung 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang menggunakan 

format tanya-jawab yang telah terencana kepada narasumber.  

 

2. Data Sekunder      

Berdasarkan sudut jenisnya, data sekunder dapat dibedakan 

menjadi beberapa bentuk, yaitu
73

 : 

a. Data sekunder yang sifatnya pribadi dapat mencakup sebagai 

berikut : 

1) Dokumen pribadi, misalnya surat, buku harian, dan lain 

sebagainya; 

2) Data yang sifatnya pribadi tersimpan ditempat bersangkutan 

pernah bekerja dan/atau sedang bekerja. 

b. Data sekunder yang sifatnya terbuka : 

1) Data arsip, yakni data-data yang gunakan untuk kepentingan 

karya ilmiah; 

2) Data resmi yang ada di instansi pemerintahan; 

3) Data lain yang dipublikasikan, misalnya yurisprudensi 

Mahkamah Agung. 
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Data sekunder mencakup bahan hukum prirner, sekunder dan 

tersier yang dapat diuraikan dibawah ini : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer sifatnya paling efektif yaitu peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang 

penulis lakukan. Dalam penelitian ini bahan hokum primer yang 

Penulis gunakan ialah : 

a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

b) UU RI Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM) 

c) UU RI Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) 

e) UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI 

Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban 

f) UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Penelitian Penulis ini juga menggunakan bahan hukum 

sekunder yang dapat berupa: 

a) Artikulasi hukum 

b) Jurnal – jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan 

penulisan hukum 

c) Artikel-artikel hukum 

d) Koran atau majalah hukum 

 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hokum tersier ini berisi tentang pemberian suatu  

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 

hokum tersier ini dapat berupa : 

(a) Kamus/ensiklopedia hukum 

(b) Buah pikiran pakar hukum 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, 

wawancara serta dokumentasi dengan tujuan yang terkait dengan topik yang 

diambil yaitu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 
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pencabulan sesama jenis (gay) serta perlindungan hukum terhadap korban 

tindak pidana pencabula nsesama jenis (gay) di Rantauprapat.  

1. Studi Dokumen 

Dalam melakukan penelitian ini Penulis mendapatkan data yang 

asalnya dari buku/bacaan, peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan topik dan persoalan yang Penulis angkat. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah teknik percakapan antara penulis dan narasumber 

yang penulis gunakan sebagai media untuk memperoleh data dan juga 

informasi. Dari hasil wawancara tersebut maka akan  diperoleh data yang 

bersifat kualitatif. Data ini Penulis peroleh dari narasumber seperti Hakim 

dan Staf Pengadilan Negeri. 

3. Dokumentasi  

Pada teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan 

bukti yang akurat dari buku, tulisan, undang-undang dan lain sebagainya. 

 

D. Metode Analisis Data 

Untuk melakukan suatu penelitian analisis data merupakan hal yang 

sangat penting dalam melakukan suatu penelitian karena didalamnya data 
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yang telah diperoleh kemudian diproses serta dimanfaatkan hingga sampai 

pada suatu kesimpulan yang akan menjadi konklusi penutup dari penelitian 

ini. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah 

analisis data sifatnya kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan cara 

penelitian yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan 

dan juga perilaku yang nyata, dicermati dan diolah menjadi suatu yang utuh.
74
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