
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris 

guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. 

1. Pendekatan yuridis normatif 

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-

kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai 

macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.  

2. Pendekatan yuridis empiris 

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan 

mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian 

terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi terhadap 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Untuk dilakukan penelitian ini diperlukan data-data yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti, yaitu data sekunder dan data primer.  Data primer 

dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, 
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yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder 

dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 

kepustakaan atau berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan 

masalah atau materi penelitian, yang sering disebut sebagai bahan hukum.
1
 Bahan 

hukum itu berupa literatur yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:
2
 

1. Bahan Hukum Primer 

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal sebagai bahan hukum, dalam 

penelitian hukum ini berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam 

bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi 

atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat), antara lain terkait 

dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: 

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

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

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, 

naskah akademis pembentukan undang-undang, hasil penelitian, ternasuk 

Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol 

Palermo).   

                                                           
1
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ibid., hlm. 156. 

2
 Ibid., hlm. 156. 
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3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

dapat menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, 

berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain, seperti buku-buku teks 

(literatur) hukum, karya ilmiah/jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, 

brosur, dan berita internet yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem 

penegakan hukum pidana dalam menghadapi TPPO dan faktor-faktor penghambat 

penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana dalam menghadapi TPPO. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara
3
 terhadap para narasumber. Wawancara ini dipandu dengan 

interview guide yang disusun secara terbuka. Adapun narasumber penelitian yang 

diwawancarai adalah: 

1) Penyidik Polisi pada Polresta Bandar Lampung   :  1 orang 

2) Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung   :  1 orang 

3) Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang :  1 orang 

4) Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila :  1 orang 

5) Aktivis LSM Damar Bandar Lampung    :  1 orang + 

       Jumlah  :  5 orang. 

  

                                                           
3
 Lexy J. Moleong berpendapat bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, 

dalam Lexy J. Moleong, op.cit., hlm. 186. Sedangkan, S. Nasution membedakan dua macam 

wawancara (interviu), yaitu berstruktur dan tidak berstruktur, dalam S. Nasution, Metode 

Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 117. 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur 

pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.  Data primer 

dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terhadap sejumlah narasumber 

dengan dipandu kuesioner penelitian. Melalui wawancara dan pengisian kuesioner 

diharapkan dapat menjawab kedua rumusan permasalahan di atas. Sedangkan data 

sekunder dilakukan melalui pengumpulan data kepustakaan (library research). 

Studi kepustakaan dimaksudkan unutuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan 

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah 

literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-

bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapikan dan menganalisa data.  

Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh 

dengan memeriksa kelengkapan dan pengelompokan data secara sistematis. 

Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:  

a. Editing data, yaitu memperbaiki data yang keliru, menambah dan melengkapi 

data yang kurang lengkap.  

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan.  

c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis, sehingga memudahkan interpretasi data. 
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E. Analisis Data 

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

permasalahan dari hasil penelitian. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data 

yang telah tersusun secara sistematis,  diuraikan dan dianalisis secara deskriptif-

kualitatif dengan pola simpulan secara deduktif-induktif atau dari umum ke 

khusus, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dianalisis secara 

sistematis menurut kenyataan kebenaran penelitian yang diperoleh di lapangan 

dan kepustakaan, sehingga tersusun kalimat ilmiah secara sistematis sebagai 

jawaban permasalahan yang dirumuskan dari umum ke khusus. 

 


