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III. METODE PENELITIAN 

Upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian 

dibutuhkan metode ilmiah yang merupakan suatu cara yang digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian dibutuhkan metode ilmiah yang merupakan suatu cara 

yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang 

objektif dan akurat, dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu 

masalah. 

A. Pendekatan Masalah 

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis 

melakukan dua pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna 

untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. 

a. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis dan menelaah 

berbagai peraturan perundang-undangan, dokumentasi, teori-teori serta literatur-

literatur hukum dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap perempuan. 

b. Pendekatan Empiris  

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data 

primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden atau 
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nama sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan keterangan-keterangan yang 

terkait dengan permasalahan yang berupa data, adapun data yang digunakan 

adalah : 

a. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Data tersebut di atas sifatnya hanya penunjang untuk kelengkapan data primer, 

adapun data tersebut adalah : 

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, untuk 

penulisan skripsi ini bahan hukum primer yng digunakan adalah : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

c. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

d. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur  dan 

karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. 
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3.  Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan tehadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus 

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris serta Kamus Hukum. 

b. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara 

langsung pada objek penelitian yaitu : Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan 

Tinggi Lampung, serta Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Bandar 

lampung. 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga 

(Masri Singarimbun, 1987: 152). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

yaitu Aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung 

serta Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dari populasi, penulis melakukan metode wawancara kepada 

responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili 

seluruh responden. Adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung 2 orang 

b. JaksaKejaksaan Tinggi Lampung  1 orang 

c. HakimPengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang  1 orang 

 Jumlah 4 orang 
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D. Prosedur pengumpulan dan pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

a. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan  studi 

kepustakaan (library research),  dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, 

mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, 

serta bahan-bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

b. Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (Field Research) 

1. Observasi 

 Observasi adalah pengumpulan data secara langsung secara terhadap objek 

penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan 

penelitian di Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung serta 

Pengadilan Negeri kelas I A Tanjungkarang, Bandar Lampung. 

2. Wawancara 

 Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung 

(Interview) dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan yang bersifat 

terbuka dimana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian antara lain Kepolisian 

Polresta Bandar Lampung,Jaksa  pada bagian Tindak Pidana Umum Kejaksaan 
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Tinggi Lampung, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Bandar 

Lampung dan Panitera Bagian Kasi Perkara Pidana yang dapat memberikan 

penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

2. Prosedur Pengolahan Data  

setelah data-data tersebut terkumpul, belumlah berarti apa-apa bagi tujuan 

penulisan, sebab data-data yang diperoleh masih merupakan bahan mentah. Oleh 

karena itu, data tersebut harus diolah guna mendapatkan data yang baik, untuk 

selanjutnya dianalisi pengolahan ini dilakukan dengan cara : 

a) Editing data yaitu untuk memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah 

serta melengkapi data yang kurang lengkap. 

b) Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok 

bahasan yang telah ditentukan. 

c) Sistematisasi data yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis hingga memudahkan interprestasi data. 

E. Analisa  Data  

Setelah data tersebut berhasil diolah, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis adalah menganalisis data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca 

dan diinterprestasikan, maka penelitian ini data yang diperoleh, akan dianalisis 

secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan 

dalam bentuk penjelasan serta penjelasan serta urutan kalimat. Dari analisis data 

tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara daduktif yaitu suatu cara 
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berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian 

mengambil kesimpulan secara khusus. 

 

 


