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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

 Sebagai ilmu normatif ilmu hukum memiliki cara yang khas sui 

generis1 penelitian ini merupakan peneitian hukum (penelitian yuridis) yang 

memiliki suatu metode yang berbeda dengan yang berbeda dengan penelitian 

lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis 

dalam melakukan sebuah penelitian.2 

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam 

sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian 

empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (Yuridis-Normatif) 

maka penting sekali mengetahui dan menemukan jenis penelitian sebagai 

salah satu komponen dalam metode penelitian. Karena, ketepatan dalam 

metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu 

penelitian hukum. 

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari 

bagian grand method yaitu Library Research ialah karya ilmiah yang 

didasarkan pada literatur atau pustaka; Field Research yaitu penelitian

                                                            
1Sui Generis dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum adalah ilmu jenis sendiri dalam 

hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media 
Grup), 2005. hlm. 21. 

 
2Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004). hlm. 57. 
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lapangan dan Bibilographic Research yaitu penelitian yang memfokuskan 

pada gagasan yang terkandung dalam teori. 

Berdasarkan  pada subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka 

dari 3 jenis grand method  yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian 

ini akan digunakan metode penelitian Library Research atau penelitian 

kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut 

“Legal Research”.3 Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal 

penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-

bahan hukum sehingga dapat dikatakan library based, focusing on reading 

and analysis and analysis of the primary and secondry materials.4 

Metode ini penulis tempuh dengan sistem penelaahan sejumlah 

arsip perundang-undangan yang terkait, kitab, buku dan karya ilmiah 

lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan 

tesis ini. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

B. Sumber data 

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam 

penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif  sumber penelitian hukum 

diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang 
                                                            

3Soerjono Sukanto dan  Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2006). hlm. 23. 

 
4Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media 

Publishing), 2006. hlm. 46. 
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dikenal adalah bahan hukum.5 Dalam penelitian hukum normatif bahan 

pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya 

disebut sumber data sekunder.6  

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif  yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritas.7 Adapun 

bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Perppu No. 1 tahun 

2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak.  

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat 

membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian 

yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Data ini biasanya 

digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk 

ke arah mana peneliti melangkah.8 

                                                            
5Peter Mahmud Marzuki, Penelitian..., hlm. 141. 
 
6Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian..., hlm. 24. 
 
7Peter Mahmud Marzuki, Penelitian..., hlm. 141. 
 
8Ibid., hlm. 142 
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Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 

adalah buku-buku, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen-dokumen yang 

mengulas tentang hukuman kebiri lintas perspektif, Maqā�id 

Syari’ah dan tulisan-tulisan lain yang terkait dengan upaya 

perlindungan anak yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis 

dalam penelitian ini. 

3. Bahan hukum Tersier 

Bahan  hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan 

lain-lain.9 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian Library Research ini 

adalah melalui teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau 

studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau 

karya pakar hukum konvensional dan hukum Islam. Selain itu wawancara 

dengan para aktivis HAM, HAP, para aktivis perlindungan anak juga 

merupakan salah satu teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi 

untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini jika 

diperlukan.  

  

                                                            
9Jhonny Ibrahim, Teori, hlm..., 296. 
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C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan  penelitian adalah metode atau cara mengadakan 

penelitian.10 Dari ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa dikehendaki adalah 

suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada 

dibalik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian 

hukum normatif (Yuridis-Normatif) maka dapat digunakan lebih dari satu 

pendekatan.11 Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-

undangan (Statuta Approach) dan pendekatan konsep (Conseptual Approach) 

dalam hal ini konsep maqā�id syari’ah.12 

Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberlakuan sanksi kebiri 

terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yakni Perppu No. 1 tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak  dan peraturan perundang-undangan yang tidak 

sependapat dengan pemberlakuan penghukuman/sanksi pengkebirian tersebut 

yakni undang-undang No. 30 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), konvensi 

menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, 

tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang telah diratifkasi 

dan aksesi  oleh resolusi Majelis Umum 39/46 tanggal 10 desember 1984. 
                                                            

10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta), 2002. hlm. 23. 

 
11Jhonny Ibrahim, Teori, hlm..., 300. 
 
12Abdulkadir Muhammad, Hukum, hlm..., 113. 
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Sedangkan pendekatan perbandingan ini dilakukan untuk melihat 

bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun 

tidak searah dengan hukum lainnya. Sehingga nantinya akan ditemukan 

sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang sangat membantu 

dalam proses analisis. 

Pendekatan konsep diadakan untuk meneliti bagaimana tinjauan 

maqā�id syari’ah  terhadap pemberlakuan sanksi pengkebirian  bagi pelaku 

kejahatan seksual yakni konsep maqā�id syari’ah yang dicetuskan oleh 

Jasser Auda dengan pendekatan filsafat sistem melalui kerangka pikir yang 

holistik. Melalui kerangka berpikir holistik ini diharapkan mampu 

menyuguhkan suatu konsep kehidupan yang berbasis pada nilai-nilai 

humanitas, cinta dan kasih sayang, toleransi, keadilan, persamaan, kesetraan, 

persaudaraan, demokrasi, HAM dan kemashlahatan umum sebagaimana nilai-

nilai filosofis yang terkandung dalam ira-ira putusan hakim yaitu Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sejalan dengan statmen 

Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin.  

D. Analisa Data 

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara 

editing yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari 

kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan 

kelompok lain. 
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Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu 

memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber  bahan hukum 

(literatur undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, 

tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya adalah 

rekontruksi bahan (reconstructing) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara 

teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

Langkah terakhir adalah mensistemasisasikan bahan hukum (systematiyzing) 

yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah.13 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber data 

yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan 

reduksi data yaitu data yang diperoleh  dari kepustakaan dan dirangkum 

dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga 

mudah dikendalikan. Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data 

kualitatif, di mana data dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Metode 

ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam 

rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan pemberlakuan 

hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. 

 

                                                            
13Ibid,. 126. 
 




