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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga

bagian grand methode, yaitu library research, yaitu karya ilmiah yang didasarkan

pada literatur atau pustaka; field research, yaitu penelitian yang didasarkan pada

penelitian lapangan; dan bibliagrapic research, yaitu penelitian yang

menfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Penelitian yang penulis lakukan tidak mengenal penelitian lapangan (field

research), karena bahan-bahan yang diteliti adalah berbagai literatur hukum

agama dan literatur umum, baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah atau

dokumen.   Dari berbagai literatur tersebut senantiasa ditemukan konsep dan atau

teori, sehingga untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan dan

menguji kebenaran konsep dan atau teori tersebut perlu dilakukan penelitian

terhadap buku-buku atau literatur yang menjadi objek penelitian tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), oleh

karenanya dapat digunakan lebih dari satu pendekatan,

103 di mana Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan

penelitian.104 Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan

(Statute Aproach)105 dan pendekatan konsep (conceptual aproach).106

103Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayu
Media Publishing, 2006), hlm. 46

104Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta :
Rieneka Cipta, 2002), hlm. 23
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Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan

perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Anak (Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002) sampai dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat

penambahan hukuman “kebiri” bagi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak.

Sementara hukum Islam sebagai hukum yang dianut oleh mayoritas penduduk

muslim Indonesia tidak mengenal atau tidak ditemukan hukuman jināyah kebiri.

Pendekatan selanjutnya yang akan dilakukan adalah dari sudut kajian

maqāshid al-syarīʻah, sehingga nantinya dimungkinkan untuk diketahui sebuah

titik temu antara kebiri yang tidak dikenal dalam literatur hukum Islam dan

hukuman kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual pada

anak yang termuat dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu

dimungkinkan juga dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui urgensi

penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tetang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

B. Sumber Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidak dikenal

adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber

penelitian hukum diperolah dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu

105Lihat, Dr. Hajar M, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh,
(Pekanbaru ; Suska Press, 2015), hlm. 68

106Jhonny Ibrahim, Teori, hlm. 300
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istilah yang dikenal adalah bahan hukum.107 Dalam penelitian hukum normatif

bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya

disebut dengan bahan sekunder. 108 Dalam bahan hukum sekunder terbagi dalam

bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer adalah :

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor

1 Tahun 2016 tentnag Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menjang bahan

hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.

Diantara bahan sekunder dalam penelitian ini adalah, buku-buku, disertasi, thesis,

jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang kebiri dan maqāshid al-

syarīʻah.

3. Bahan hukum tersier

107Peter Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Grup, 2005).
108Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat,

(Jakarta ; Rajawali Pres, 2006), hlm. 23
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Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus, ensiklopedia dan lain-

lain. 109

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan

penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan menggunakan teknik

telaah arsip atau studi pustaka terhadap buku-buku, jurnal, artikel, thesis atau

karya para pakar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun

langkah-langkah yang akan ditempuh adalah :

1. Mengumpulkan dan menginventarisir undang-undang, buku-buku dan

sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Melakukan klasifikasi terhadap undang-undang, buku-buku yang telah

dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan primer dan bahan sekunder.

3. Membaca, memahami dan mengutip baik langsung maupun tidak langsung

terhadap sumber yang sudah dibaca yang berkenaan dengan masalah yang

diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis

untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah

content analisis. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang

dianalisis disebut dengan istilah teks yang menunjukkan pada metode analisis

yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan,

109Jhonny Ibrahim, Teori, hlm. 296
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mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan hukum untuk memahami

makna, signikansi dan relevansinya110 terutama terkait dengan hukum Islam

dalam konteks maqāshid al-syarīʻah.

110Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah
Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203


