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BAB III  

                                              Metode Penelitian 

 

3.1  Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 

       1. Jenis 

 Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang 

digunakan  adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data 

sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian yang 

digunakan dalam peneitian normatif ini adalah penelitian terhadap azas-

azas hukum yaitu dilakukan dengan cara memilih pasal-pasal yang 

mengatur masalah tindak pidana penadahan. 

2.Sifat 

 Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 

3.  Lokasi 

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian direncakan pada bulan November 2014 sampai dengan 

Februari 2015. 
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3.2  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah :  

a. Penelitian kepustakaan, yaitu cara untuk mendapatkan data teoritis yang 

relevan melalui bahan-bahan literatur seperti buku-buku dan pendapat 

sarjana, laporan-laporan penelitian lainnya yang berhubungan  dengan 

masalah yang di bahas dalam penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian 

ini berwujud teori-teori dan konsep-konsep. 

b. Penelitian lapangan yaitu cara untuk mendapatkan data  yang dilakukan 

langsung ke objek penelitian ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang akan 

ditinjau secara hukum dimana data yang diteliti adalah Putusan Nomor 

1659/Pid.B/2013/PN.LP. 

c. Penelitian putusan : 

1. Penelitian kasus disini merupakan penelitian terhadap Putusan Nomor 

1659/Pid.B/2013/PN.LP yang dilakukan dengan pengambilan data ke 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 

2. Tinjauan hukum terhadap pasal-pasal yang terkait dengan penadahan pada 

Undang-undang KUHPidana. 

3. Hasil penelitian mengenai penadahan dilakukan tinjauan hukum terhadap 

penerapan sanksinya. 
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3.3 Analisis Data 

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan dan 

penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka hasil penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan 

pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal 

yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan dalam skripsi ini. 
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