
 

 
III. METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang 

mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, 

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan 

umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-

undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan 

atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, 

maka penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatif 

atau penelitian hukum teoritis (dogmatic or theoretical law research)1 oleh karena 

itu penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa 

literatur dan perundang-undangan dengan cara membandingkan dua sistem 

hukum, yaitu menurut hukum internasional dan hukum nasional. 

 
B. Tipe Penelitian 

 
Tipe penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif, yaitu  peneliti 

berusaha memberikan gambaran, gejala, peristiwa yang berkaitan dengan 

perdagangan orang di Indonesia, khususnya perdagangan perempuan dan anak 

berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis tanpa 

mengambil kesimpulan umum, kemudian diadakan penganalisisan tentang realitas 
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tersebut yang dihubungkan dengan pembahasan mengenai peraturan-peraturan 

hukum internasional maupun nasional2 

 
C. Pendekatan Masalah 

 
Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu kajian 

terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti3. Pendekatan masalah juga menggunakan 

pendekatan konseptual dan perbandingan antara ketentuan hukum yang terkait, 

dengan langkah awal mengumpulkan, mendeskripsikan dan mengklasifikasikan 

yang kemudian disusun secara sistematis. 

 
D. Data dan sumber Data 

 
Data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder melalui teknik studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat 

bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

 
Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai bahan acuan utama, karena sifatnya 

yang telah mengikat dan telah dituangkan sebagai suatu ketentuan peraturan yang 

telah disahkan dalam tingkat internasional maupun nasional. Bahan hukum primer 

tersebut meliputi: 
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a. The 2000 UN Convention Against Transnational Organized Crime (konvensi 

PBB untuk Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara 2000) 

b. The 2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children (Protokol untuk Mencegah, Menekan, 

Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak) 

c. The 1979 UN Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against 

Women (CEDAW) Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan 

d. Universal  Declaration of Human Rights (UDHR) Deklarasi Universal HAM 

1948 

e. The Convention  on the Rights of the Child ( Konvensi Hak-hak anak) 1989 

f. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

g. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 

h. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. 

i. Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

 
 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis  serta memahami bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder  meliputi: 



a. Literatur-literatur hukum dan hasil karya ilmiah dalam bidang hukum yang 

erat kaitannya dengan penelitian ini. 

b. Buletin tentang hukum, artikel surat kabar, serta data-data yang didapat 

melalui fakta-fakta di internet.4 

 
E.  Pengumpulan Data 

 
Dalam melakukan pengumpulan data guna mengkaji serta menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data studi kepustakaan. Teknik ini penulis lakukan melalui 

serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat,  membuat ulasan dari 

bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. 

 
F. Pengolahan Data 

 
Data yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder disatukan 

kemudian di olah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut 

terdapat kekurangan atau untuk memperbaiki data yang salah. Seleksi data 

juga digunakan untuk memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas. 

b. Data yang telah diseleksi selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 
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G. Analisis Data 

 
Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa itu kemudian dianalisis dengan 

metode kualitatif. Melakukan pengidentifikasian, pengklarifikasian dan 

pengkonstruksian data yang dikaitkan dengan pokok bahasan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan terhadap jawaban permasalahan yang diajukan. 
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