
 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap 

yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif dan 

pendekatan masalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah 

pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal 

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, 

peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum 

yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan 

berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan 

pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan adalah pendekatan masalah 

yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa 

penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga (PRT). 

 

 

 

 



B.  Sumber dan Jenis Data 

1.  Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang didapat langsung dari lapangan pada saat penelitian yang 

dilakukan di Polresta Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. 

2.  Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder : 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan data yang 

terdapat dalam buku-buku, makalah-makalah, media cetak maupun elektronik dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. 

Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang kemudian disebut sebagai 

bahan hukum.
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Bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu terdiri dari : 

1.  Bahan hukum primer, yaitu : 

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

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 
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c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga; 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM); 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

2.  Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan 

memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan, RUU, 

dan putusan Hakim yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan 

dibahas. 

3.  Bahan Hukum Tesier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari 

literatur-literatur dibidang ilmu hukum dan tulisan ilmiah yang berhubungan 

dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada 

pembantu rumah tangga. Pendapat-pendapat para sarjana, berita serta 

berbagai ketarangan dari media masa, internet dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI). 

 

 

 

 



C.  Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau 

seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.
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Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Dalam 

penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode 

pengambilan sampel Porposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan 

dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.
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Berdasarkan metode pengambilan sampel maka sampel yang dijadikan Responden 

adalah sebagai berikut : 

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung  : 1 Orang 

2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung  : 1 Orang 

3. Pengacara Kantor Hukum Sopian Sitepu SH,MH,MKn : 1 Orang 

4.  Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum   : 1 Orang 

+ 

Jumlah        : 4 Orang 
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D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk 

memperoleh data primer dan  data sekunder. 

a.  Pengumpulan Data Primer 

Dalam hal ini, penulis melakukan studi di lapangan pada masyarakat atau orang-

orang yang terkait untuk tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini. Adapun cara 

pengumpulan datanya sebagai berikut : 

1.  Observasi (Pengamatan) 

Suatu Penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap 

objek penelitian. 

2.  Dokumentasi 

Mencatat dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan serta berkaitan 

dengan objek penelitian. 

3.  Interview 

Interview dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan objek 

penelitian atau pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. 

b.  Pengumpulan Data Sekunder 



Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi yang berkenaan 

untuk memperoleh data dengan membaca, mencatat, mengutip buku, serta 

berbagai referensi baik dari media masa maupun media elektronik dan menelaah 

peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan permasalahan serta topik pembahasan yang ada dalam 

skripsi ini. 

2.  Pengolahan Data 

Pengolahan data yang diperoleh baik dari studi lapangaan maupun studi 

kepustakaan menggunakan metode sebagai berikut: 

a.  Seleksi data yaitu data yang diperoleh harus diperiksa dan diteliti mengenai 

kelengkapannya, kejelasannya, kebenarannya, sehingga terhindar dari 

kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. 

b.  Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang 

telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan. 

c.  Sistematisasi data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap 

pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan. 

 

 

 

 



E.  Analisis Data 

Data yang diperoleh baik melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan 

kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan 

menggambarkan suatu data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, 

penglihatan, penafsiran dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh 

kejelasan dan kemudahan dalam pembahasan. 

Selanjutnya, dari hasil analisis data tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan    

menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode 

induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang berdasarkan pada fakta-fakta 

yang bersifat khusus, lalu kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum 

guna menjawab permasalahan yang akan timbul berdasarkan pengamatan, 

penglihatan, penafsiran tersebut. 

 

 


