
 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, 

sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas 

terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode 

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data 

dan harus diuji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah 

tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan 

berfikir secara empiris, oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka 

digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris 

disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan 

empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan 

suatu kebenaran. 

A. Pendekatan Masalah 

 

1. Pendekatan Yuridis Normatif  

Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan 

tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, baik 

itu berupa penelitian kepustakaan (library research), peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, keputusan pengadilan, teori-teori hukum serta 

pendapat para sarjana hukum terkenal. 

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai teori-

teori hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tinjauan 

hukum terhadap fungsi visum et repertum sebagai alat bukti dalam proses 

penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam 

penelitian ini diinventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan tersebut, yaitu antara lain yaitu : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris  

Pendekatan yuridis empiris merupakan upaya memahami persoalan untuk 

memperoleh  kejelasan dan pemahaman, terkait hubungan timbal balik antara 

hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain. Hukum yang bersifat empiris 

merupakan gejala masyarakat, dimana salah satu pihak dapat dipelajari 
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sebagai variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai 

segi kehidupan. Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian adalah mengenai 

adanya putusan pidana perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, 

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan 

Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 770/Pid/B/Sus/2011/PN.TK.  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Soerjono 

Soekanto dan Sri Mahmudji
34

 yang bersumber dari penelitian kepustakaan 

(library research) dan penelitian lapangan (field research). Data merupakan 

sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang 

berasal dari berbagai sumber. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, 

penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan responden 

untuk mendapatkan data mengenai fungsi visum et repertum dengan 

narasumber atau informan, yaitu: 

a. Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung  : 1 orang 

b. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung  : 1 orang 

c. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang : 1 orang 

d. Lembaga Swadaya Masyarakat DAMAR  : 1 orang 

Jumlah : 4 orang 

                                                           
34

 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm. 74. 
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2. Data Sekeunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, 

pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Dalam hal 

ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-

undangan, buku-buku serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Data yang diperoleh digunakan sebagai landasan pemikiran yang 

bersifat teoritis. 

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian 

yaitu fungsi visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga, maka dilakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan proses pengumpulan data: 

a. Studi Pustaka (library research) adalah pengumpulan data dengan 

melakukan serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari 

bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan. 

b. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan 

data dengan cara mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian, 

dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Studi lapangan (field research) didapat dari observasi yaitu 
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teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung pada lokasi dan obyek penelitian. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut : 

a. Seleksi data yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk 

mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Klasifikasi data merupakan proses penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian. 

c. Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 

setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data 

dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan. 

 

D. Analisis Data 

 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis dilakukan 

dengan cara analisis secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan 

dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan 

dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang 

didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.  

 


