
 

 

 

BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan suatu bentuk atau tata cara yang diergunakan dalam 

pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengubah, dan menyimpulkan 

data yang dapat memecah suatu permasalahan
1
.  

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

mengunakan pendekatan yuridis normatif (Legal Research) dan pendekatan 

yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan mempergunakan bahan pustaka, mempelajari buku-buku literetur dan 

undang-undang yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris 

adalah Pendekatan ini dilakukan dengan cara meliputi dilapangan seperti halnya 

wawancara dengan pihak-pihak yang menguasai permasalahan untuk mengetahui 

fakta-fakta yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

 

B. Sumber Data dan Jenis Data 

Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap 

peristiwa hukum in concreto. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif 

terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut 
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umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur 

terapan
2
.  

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perimer dan data sekunder. 

Data primer yang digunakan dalam, penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta data-data yang mengenai tentang perlindungan anak sebagai korban tindak 

pidana perkosaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka 

dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber bacaan dan bahan pustaka atau literature ilmu hokum yang 

berkenaan dengan masalah yang diteliti. 

Sumber data perimer, yaitu : 

1. Perundang-undangan, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

2. Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

3. Data-data tentang perlindungan anak yang berada dikantor dammar 

sebagai lembaga advokasi perlindungan anak dan perempuan. 

 

Sumber data sekunder, yaitu : 

 Menjadi sumber data sekunder ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara 

langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data 

sekunder ialah sejumlah data-data yang diperoleh dari buku-buku literature, 

artikel, dokumen, yang berada di dalam lembaga advokasi anak dan perempuan 
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mengenai kasus yang terkait, serta berbagai macam perundang-undangan dan 

sumber5-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

1. Penentuan Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang terdiri dari manusia, benda-

benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu 

penelitian
3
. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Damar 

lembaga Advokasi Anaka dan Perempuan. 

 

2. Penentuan Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan 

cara tertentu
4
. 

Sampel ditentukan secara “Purposive Sampling” yang berarti sample yang 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili 

terhadap masalah yang hendak digambarkan dan dicapai. Adapun responden 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah yang menangani kasus 

perkosaan pada anak. 

 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dikantor Damar Lembaga Advokasi Anak dan 

Perempuan dengan pertimbangan Bahwa di Bandar Lampung terdapat beberapa 

kasus perkosaan terhadap anak, juga alas an yang bersifat paraktis, yaitu penulis 
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berdomisili di wilayah Bandar Lampung. Sehingga dengan pemilihan lokasi 

tersebut dinilai praktis dan efisien dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan 

oleh penulis. 

 

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur dan sistematik serta standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan yang ada hubungan dengan metode 

pengumpulan data dengan masalah yang akan dipecahkan. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelituian ini adalah : 

a. Studi Kepustakaan 

Data diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah,  mencatat  dan  

mengutip dari  buku-buku  dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan pokok bahasan. 

b. Studi Dokumen 

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hokum yang meliputi dokumen 

hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui pihak-

pihak tertentu, berupa data-data tentang perlindungan anak yang berada di 

dammar lembaga advokasi anak dan perempuan 

c. Studi Lapangan 

Memperoleh data perimer dengan cara observasi dan wawancara. Metode yang 

dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajkukan pertanyaan 

yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini. 
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Data yang diperoleh baik dari studi pustaka dan studi dokumen diolah untuk 

kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah; 

2. Klasifikasi data, yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

3. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

 

F. Analisis Data 

Tujuan analisis data adalah untuk menyusum dan menyederhanakan data dalam 

bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif, Analisis Kualitatif artinya merugikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, 

sehingga memudahkan interp[retasi data dan pemahaman hasil analisis
5
.  

 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu 

dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci 

dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data, yaitu menguraikan data 

yang telah disusun tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan yang dibahas serta memudahkan dilakukannya pembahasan dan 

ditarik kesimpulan yang tepat. 
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