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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menurut “M. Iqbal Hasan adalah tata cara bagaiman 

suatu penelitian akan dilaksanakan.1  Metode berasal dari kata Methodos yang 

artinya. Metode memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, yang 

bersangkutan dengan cara kerja untuk dapat dipahaminya suatu objek yang 

menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dan menurut Mohammad Nazir 

Research berasal dari bahasa inggris atau yang dimaksud dengan Penelitian atau 

Reset ialah proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memodifikasi, 

meningkatkan dan mengembangkan sebuah penyelidikan. Pada umumnya, 

penelitian atau riset memiliki arti yaitu prosesyang menghasilkan ilmu 

pengetahuan2.” 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Penelitian normatif. 

Penelitian normatif adalah  penelitian yang dilakukan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan juga dasar hokum yang tertulis, artinya data yang 

dicernah adalah data  sekunder yang didapatkan dari data yang telah ada atau 

tersaji di sebut juga dengan data primer. Penelitian normatif juga disebut 

                                                           
1 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 2002) hlm. 11. 
2 Mohammad Nazir, Metode Penelitiaan. (Jakarta: Erlangga , 1999 ), hlm. 1-3. 
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dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena menitikberatkan data 

sekunder. Alasan penulis memilih jenis penelitian ini adalah lapangnya 

informasi yang tersedia dalam pustaka atau dokumen dibandingkan dengan 

minim nya data yang bisa diperoleh dari masyarakat. 

 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan 

dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, 

seperti Buku-buku, Undang-undang dan yang lainnya. Pengertian Data primer 

adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok 

orang maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian 

benda.3 Data yang dapat diperoleh guna menjalankan penelitian adalah : 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang dimiliki penulis secara langsung dari 

sumber pertama, 4  yang terkait pada permasalahan yang akan dikaji.  

Sumber data akan penulis peroleh secara langsung dari lapangan dengan 

menggunakan metode-metode berikut: 

                                                           
3 Kanal Informasi, Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, diakses di 

https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html, pada tanggal 

25 Juni 2018. 
4 Amiruddin, dan Zainal Hasikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 

hlm 30. 

https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html
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a. Metode Observasi 

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati 

putsan oleh penulis yang megandung saksi Testimonium De Auditu atau 

saksi yang tidak secara langsung melihat dan merasakan suatu kejadian 

melainkan mendengar dari pihak lain. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses komunikasi atau mengajukan berbagai 

pertanyaan pada yang bersangkutan atau responder secara tatap muka 

face to face dengan tujuan untuk mendapatkan data yang di perlukan 

penulish dan dengan melakukan pemberian pertanyaan kepada 

responden untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder memiliki kaitan erat dengan dokumen–dokumen 

resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian yang memiliki wujud berupa 

laporan, dan sejenisnya. Data sekunder memiliki 3 bahan hukum yakni: 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat dan 

resmi, seperti peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini 

bahan hukum primer adalah mencangkup peraturan perundang-

undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan 
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peraturan perundang-undangan. 5  didalam penelitian ini, Penulis 

menggunakan beberapa bahan hukum primer sebagai berikut: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Rumah Tangga. 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlundungan 

Saksi Dan Korban. 

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung 

hukum primer, dengan memberi suatu penjelasan sehingga dapat 

dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, seperti sumber 

internet, jurnal, buku dan lain sebagainya. 

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang merupakan 

pelengkap yang sifatnya memberi suatu penambahan penjelasan serta 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpul data guna 

analisis penelitian adalah Studi Kasus, dalam teknik pengumpulan data penulis 

                                                           
5 Ibid. hlm 141. 
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secara langsung mengali dan mengamati sebuah putusan, Penulis juga 

mengumpulkan data yang dapat di baca, melihat dan mendengarkan misalnya 

perundang-undangan, KUHP, KUHAP, Dokumen, buku-buku dan lain 

sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mengunakan alat pengumpulan data 

yaitu: 

1. Studi Dokumen 

Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian 

hukum. 6  Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – 

bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier.  Dalam hal ini penulis memperoleh data yang 

berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan yang 

sehubungan dengan permasalahan. 

2. Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan pada perspektif sejarah, pengamatan ini merupakan 

alat pengumpulan data yang ada pada zaman dahulu misalnya para filosof 

melakukan pengamatan masyarakat guna merumuskan nilai – nilai yang 

dianggap berlaku di dalam masyarakat tertentu, pengamatan dalam 

pengertian sehari – hari (leksikal) harus dibedakan dengan pengamatan 

dalam penelitian ilmiah. 7  Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut 

harus dipenuhinya persyaratan – persyaratan tertentu (validitas dan 

                                                           
6  Ibid, hlm. 68. 
7 Ibid, hlm. 72. 
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reliabilitas) sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang 

menjadi sasaran pengamatan.8 

3. Wawancara 

Wawancara atau di sebut juga dengna interview adalah teknik 

komunikasi antara penulis dengan responder untuk mendapatkan data atau 

informasi. Dan  hasil interview bisa memperoleh data kualitatif. 

 

D. Metode Analisis Data 

Metode Analisis Data yang digunakan oleh penulis merupakan metode 

penelitian normatife. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data 

berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, 

catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, 

dan dokumen-dokumen lainnya. Data penelitian kuantitatif berupa kode, 

bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Penulis juga akan mencantumkan 

hasil penelitian dari berbagai kalangan hukum. 

Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini 

tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan 

hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan 

tentang kebijakan hokum Acara pidana yang diharapkan dalam undang-undang 

yang akan datang. Karena itu untuk pengolahan data menyatu dengan proses 

pengumpulan data dalam suatu siklus, artinya bahwa hubungan data yang satu 

                                                           
8 Ibid, hlm 73 
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dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, 

analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian. Hal ini sesuai 

dengan tujuan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim 

dalam menilai kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu pada suatu 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lalu di kaitkanya dengan 

mengunakan analisi peraturan perundang-udangan yang terkait serta beberapa 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan penulis serta 

hasil wawancara dan observasi penulis. 


