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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara 

Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat). 

Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya 

di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.1 

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah 

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi 

penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek 

pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan 

suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia 

berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia 

Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.2 

Anak sebagai bagian dari generasi muda mempunyai peran yang 

penting dalam suatu negara. Anak merupakan salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa 

Indonesia di kemudian hari diharapkan dapat menjadikan bangsa 

                                                             
1 Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika, hal : 33. 
2 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 
hal : 1. 
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Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan makmur. Dalam rangka 

mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan 

pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serta perlindungan dari segala 

kemungkinan yang akan membahayakan diri dan bangsa di masa depan 

Anak berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia memiliki 

definisi yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya di dalam peraturan-

peraturan yang berlaku pada umumnya. Pada Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan anak yaitu: 

“Orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun  namun 
belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin”. 

 
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak pada Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak 

yaitu: 

“Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah 
kawin”. 
 

Sementara menurut hukum Islam, untuk menentukan apakah seseorang 

bisa dikatakan sebagai anak tidak ditentukan berdasarkan usia tetapi 

seseorang yang telah mulai mengalami adanya tanda-tanda perubahan 

pada badaniah baik pria maupun wanita.3 

Sementara itu untuk proses perkembangan diri seorang anak terdiri 

dari beberapa fase yaitu: 

                                                             
3 Wigiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, hal: 25-26. 
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1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 sampai usia 7 

tahun yang dapat disebut sebagai anak kecil dan masa perkembangan 

kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, 

perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa 

bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya 

seksualitas awal pada anak. 

2. Fase kedua adalah dimulai dari umur 7 sampai 14 tahun disebut 

sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan menjadi dua 

periode, yaitu: 

a. Masa anak sekolah dasar dimulai dari usia 7 sampai 12 tahun 

adalah periode intelektual. Periode ini adalah masa belajar awal 

dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga yaitu 

lingkungan sekolah serta kemampuan anak dalam berbagai 

potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa 

tersembunyi). 

b. Masa remaja atau pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal 

dengan sebutan periode pubertas. Pada periode ini terdapat 

kematangan fungsi jasmaninya ditandai dengan berkembangnya 

tenaga fisik yang melimpah-melimpah yang menyebabkan 

tingkah laku anak keliatan kasar, canggung, berandal, kurang 

sopan, liar, dan lain-lain. 

3. Fase ketiga adalah dimulainya pada usia 14 sampai 21 tahun yang 

dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas 
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dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa 

peralihan anak menjadi orang dewasa.4 

 Anak adalah dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan 

keturunan dengan kualitas yang lebih baik. Kemajuan bidang elektronik 

dan komunikasi yang telah dengan cepat melanda Indonesia yang sedang 

merubah diri menjadi negara industri membawa dampak pada melemahnya 

jaringan kekerabatan dan terutama anaklah yang pertama merasakan 

akibatnya. Karena semakin sibuk orang tua dalam memenuhi berbagai 

macam tuntutan zaman, maka anak-anak kehilangan kehangatan keluarga 

dan rasa aman. Timbullah fenomena anak mencari pengganti lingkungan 

keluarga di luar rumah dan melakukan tindakan-tindakan menyimpang 

yang merugikan mereka sendiri di samping menimbulkan ketidakserasian 

dalam masyarakat. Faktor kemiskinan menimbulkan pula berbagai 

permasalahan kerawanan pada anak seperti keterlantaran, putus sekolah, 

gangguan kesehatan dan mudahnya anak tergelincir dalam perbuatan 

kriminal.5 

Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar 

kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan 

negara.6 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

                                                             
4 Ibid, hal: 7-8. 
5 Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam 
Hukum Keluarga, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
6 Nashriana, Loc. Cit. 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.7 

Perlindungan hukum terhadap anak memang sangat rentan. 

Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa anak dan 

permasalahannya adalah sebatas pada urusan keluarga. Anak baik yang 

masih di bawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orang 

tuanya adalah juga warga negara Indonesia. Anak termasuk warga negara 

yang belum dewasa dan tidak memiliki kemampuan hukum atau disebut 

dengan consent, dianggap melakukan perbuatan hukum.8 

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah yang kompleks 

dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak 

selalu diatasi secara perorangan tetapi secara bersama-sama 

penyelesaiannya.9 

Seperti contoh salah satu kasus tentang pencurian sandal di kota Palu 

Sulawesi Tengah. Mengambil barang sekecil apapun tanpa izin adalah 

tetap perbuatan kriminal, begitulah mungkin yang ada di benak Briptu 

Ahmad Rusdi Harahap, sehingga memperkarakan perbuatan AAL, siswa 

SMK di Kota Palu hingga ke pengadilan. AAL yang tinggal di pinggiran 

Kota Palu telah menjalani sidang perdana pada 20 Desember 2011 karena 

didakwa mencuri sepasang sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi pada 

November 2010. Oleh Jaksa Penuntut Umum, sandal jepit warna putih itu 

                                                             
7 Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
8 Anne Ahira, 2010, Makalah tentang Hukum Perlindungan Anak, dalam 
http://anneahira.com/2010/10/makalah-tentang-perlindungan-anak/ diunduh Selasa, 20 Maret 2012 
pukul 11:35. 

9 Shanty Dellyana, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty, hal: 6. 
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ditaksir harga maksimalnya mencapai Rp 30 ribu. Gara-gara sandal jepit 

bekas itu, Jaksa mendakwa AAL dengan Pasal 362 KUHP dengan 

ancaman hukuman lima tahun penjara. 

Kasus pencurian sepasang sandal jepit itu bermula ketika AAL 

bersama temannya lewat di Jalan Zebra, tepatnya di depan kost Briptu 

Ahmad Rusdi yang merupakan Anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah. 

AAL kemudian mengambil sandal jepit dan memasukkannya ke dalam tas. 

Pada Mei 2011, polisi pemilik sandal itu kemudian memanggil AAL dan 

temannya untuk diinterogasi terkait hilangnya sejumlah sandal di kos. 

Briptu Ahmad Rusdi sebelumnya juga kehilangan beberapa sandalnya, dan 

dia menduga AAL adalah pelakunya. 

Saat diinterogasi, AAL sempat mendapat penganiayaan dari Briptu 

Ahmad Rusdi dan rekannya yang juga seorang polisi. Akibat dugaan 

penganiayaan itu, keluarga AAL melaporkan kedua oknum polisi itu ke 

Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah. Kedua oknum 

polisi tersebut pun telah mendapat sanksi disiplin berupa penempatan di 

tempat khusus selama 21 hari. Orang tua AAL yang tinggal di Jalan 

Kijang sebelumnya pernah berniat mengganti sandal yang dicuri anaknya 

tetapi Briptu Ahmad Rusdi bersikeras tetap melanjutkan kasus itu karena 

dia sudah terlanjur mendapatkan sanksi. 

Proses hukum atas AAL pun tampak janggal. Ia didakwa mencuri 

sandal merek Eiger nomor 43. Namun, bukti yang diajukan adalah sandal 

merek Ando nomor 9,5. Selama persidangan tak ada satu saksi pun yang 
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melihat langsung sandal merek Ando itu memang diambil AAL di depan 

kamar Rusdi. 

Di persidangan, Rusdi yakin sandal yang diajukan sebagai barang 

bukti itu adalah miliknya, karena katanya, ia memiliki kontak batin dengan 

sandal itu. Saat hakim meminta mencoba, tampak jelas sandal Ando itu 

kekecilan untuk kaki Rusdi yang besar. AAL memang dibebaskan dari 

hukuman dan dikembalikan kepada orang tuanya. Dalam putusan, hakim 

tak menyebut AAL bersalah mencuri sandal Briptu Ahmad Rusdi. Namun, 

hakim memutus AAL bersalah karena mencuri barang milik orang lain.10 

Anak menjadi pelaku tindak pidana karena kurangnya pendidikan 

atau kurangnya perhatian dari orang tuanya, bahkan anak dapat meniru apa 

yang dilihat dan diketahuinya dari lingkungan sekitarnya. Persoalan 

hukum tidak hanya menimpa orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga 

sering kali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang 

dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. 

Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi 

korban dalam suatu masalah hukum, tetapi juga kepada anak yang menjadi 

pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN 

TINDAK PIDANA PENCURIAN”. 

 

                                                             
10 Asep Candra, 2011, Sandal Jepit Butut Seret Siswa SMK ke Meja Hijau, dalam 
http://regional.kompas.com/read/2011/12/27/06271577/Sandal.Jepit.Butut.Seret.Siswa.SMK.ke.M
eja.Hijau diunduh Rabu, 4 April 2012 pukul 15:49. 
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

 Mengingat keterbatasan kemampuan pengetahuan penulis, maka 

penulis membuat pembatasan masalah dalam penelitian ini, dimaksudkan 

agar penelitian ini tepat sasaran dan tidak penyimpang dari pokok masalah 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah 

perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak 

pidana pencurian. 

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka 

dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 

yang melakukan tindak pidana pencurian pada fase pemeriksaan 

pendahuluan? 

2. Bagaimana peran penegak hukum khususnya hakim dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang 

melakukan tindak pidana pencurian? 

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana 

pencurian? 

4. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan 

putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana 

pencurian? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah 

umur yang melakukan tindak pidana pencurian pada fase pemeriksaan  

pendahuluan. 

2. Untuk mengetahui peran penegak hukum khususnya hakim dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang 

melakukan tindak pidana pencurian. 

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana 

pencurian. 

4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan 

tindak pidana pencurian. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang 

nyata dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai bentuk 

perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan 

tindak pidana pencurian pada fase pemeriksaan pendahuluan, peran 

penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana 
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pencurian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana 

pencurian, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan 

tindak pidana pencurian. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan manfaat bagi kebutuhan praktis, baik bagi penulis 

sendiri maupun bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang 

melakukan tindak pidana pencurian. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala 

sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi 

yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja mengalami 

proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju 

kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, 

reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang 

dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.11 

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan 

terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan 

maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena 

itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu 

                                                             
11 Nashriana, Op. Cit hal : 75. 
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dilakukan secara khusus. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh 

bahwa terhadap anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat 

saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang 

dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak 

harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan 

kejahatan.12 

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 

menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat,13 misalnya 

kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk 

dimiliki sendiri, kejahatan ini juga disebut sebagai tindak pidana 

pencurian. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam buku II 

bab XXII tentang Pencurian dan terdapat dalam Pasal 362-367. 

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari 

di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan 

hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan 

sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai 

dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap 

dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa 

tidak ditahan atau dipenjarakan kalaupun dipenjarakan atau ditahan, maka 

harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama 

orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang 

                                                             
12 Ibid, hal: 76. 
13 Hendrojono, 2005, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi, hal: 
23. 
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berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang 

membutuhkan ”Perlindungan Khusus”.14 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 64 ayat (2) bentuk perlindungan khusus 

bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi: 

“Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-
hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, 
penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat 
untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan 
terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan 
hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 
orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas 
melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. 
 

E. Metode Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian pasti terdapat metode penelitian. Metode 

penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan 

jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan.15 Penelitian adalah suatu kegiatan 

yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah berujuan untuk 

mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak 

benaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada.16 Dalam penelitian ini 

metode penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

 

 
                                                             
14 Radeen, 2010, Hak Anak, dalam  http://radeeen.student.umm.ac.id/2010/07/29/hak-anak/ 
diunduh Rabu, 21 Maret 2012 pukul 11:48. 
15 Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal: 3. 
16 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal: 2. 
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1. Metode Pendekatan 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta.17 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap 

dan objektif guna memberikan gambaran tentang perlindungan hukum 

bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. 

2. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau 

untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan 

ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

suatu masyarakat.18 

3. Lokasi Penelitian 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil 

lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pekalongan, Pengadilan Negeri 

Batang, dan Pengadilan Negeri Pemalang. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang berupa keterangan atau fakta yang secara langsung 

didapatkan dari lokasi penelitian. 

                                                             
17 Rul, 2010, Contoh Metode Penelitian Normatif dengan Penelitian Empiris, dalam  
http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-
empiris diunduh Sabtu, 24 Maret 2012 pukul 12:25. 

18 Ammirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hal: 25. 
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b. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dalam bentuk 

buku-buku, atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

 Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan 

hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak; 

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak; 

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, makalah-

makalah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
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bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, 

indeks kumulatif dan sebagainya.19 

5. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta 

mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-

makalah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Wawancara (interview) 

 Dalam hal ini berupa pengajuan pertanyaan terhadap pihak-pihak 

yang secara langsung terkait dan wawancara dilakukan secara 

sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.20 

6. Teknik Analisis Data 

  Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari 

penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang 

mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan 

dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang 

                                                             
19 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal: 
117. 
20 Ammirudin dan Zainal Asikin, Op. Cit, hal: 82. 
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diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas 

permasalahan yang dirumuskan.21 

 

F. Sistematika Skripsi 

 Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, 

penganalisaan serta penjabaran substansi dari penelitian ini, maka penulis 

menyusun sistematika yaitu sebagai berikut: 

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan 

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian serta sistematika skripsi. 

Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang tindak 

pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum 

tentang anak, serta tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap 

anak. 

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang bagaimana 

bentuk perindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan 

tindak pidana pencurian pada fase pemeriksaan pendahuluan, bagaimana 

peran penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan perindungan 

hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana 

pencurian, apa yang yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan tindak 

pidana pencurian, serta apa kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim 
                                                             
21 Rul, 2010, Contoh Metode Penelitian Normatif dengan Penelitian Empiris, dalam  
http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-
empiris/ diunduh Sabtu, 24 Maret 2012 pukul 12:25. 
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dalam menjatuhkan putusan perkara anak di bawah umur yang melakukan 

tindak pidana pencurian. 

Bab Penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah 

dilakukan. 


