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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metode merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan 

data dan menyusun data sebagi suatu kebulatan. Menurut Soerjono Sukanto, ia 

mengemukakan bahwa penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh 

manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu 

pengetahuan.1 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian  lapangan  (Field Research) di UPT 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Sleman. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapat 

kejelasan data secara optimal, maka peneliti menggunakan jenis pendekatan 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

bahan hukum utama dengan cara menelaah suatu hukum dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan 

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang masalah 

perkawinan. 

                                                             
      1Soejono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), 20. 
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b. Pendekatan Normatif adalah  cara pandang agama dalam mendekati 

masalah berdasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai 

pedoman kehidupan manusia. 

B. Tempat atau Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, tempat yang akan dilakukan untuk 

penelitian yakni di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan 

dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman yang beralamat di Jalan Paten 

RT.02/RW.12, Paten, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta. 

C. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang di mintai keterangan atau wawancara 

mengenai permasalahan yang akan diteliti. Adapun dalam penyusunan 

penelitian ini informan yang akan di wawancarai yakni konsultan hukum, 

konsultan kerohanian, dosen pakar hukum di Fakultas Ilmu Agama 

Universitas Islam Indonesia dan ibu-ibu rumah tangga. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik penentuan informan yang 

digunakan oleh penyusun adalah teknik purposive sampling, yakni teknik 

yang digunakan untuk mengambil sample yang didasarkan atas tujuan 

tertentu, melakukan wawancara kepada orang-orang yang dipandang 

mengetahui situasi tersebut. Adanya informan ini dibutuhkan untuk 

mengetahui bagaimana pemenuhan hak istri korban KDRT di UPT 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di 
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Kabupaten Sleman. Dalam Penelitian ini peneliti memiliki alasan karena 

para informan tersebut orang yang mengetahui bagaimana proses 

penemuhan hak isteri korban KDRT di UPT P2TP2A. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang berhubungan langsung dengan 

masalah pemenuhan hak isteri korban KDRT, maka langkah-langkah 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Interview (Wawancara) 

Dilakukan interview atau wawancara guna untuk mengetahui 

bagaimana proses pemenuhan hak isteri korban dengan cara proses 

tanya jawab, dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan sebagai 

berikut: 

1. Konsultan Hukum 

Konsultan hukum ini merupakan bagian konsultasi hukum terhadap 

korban-korban KDRT untuk menangani permasalahan yang korban 

alami diantaranya ada konsultan hukum di UPT P2TP2A Kabupaten 

Sleman dan salah satu konsultan hukum di Yogyakarta. 

2. Konsultan Agama/Kerohanian 

Konsultan agama ini berperan sebagai penasihat dalam bidang 

kerohanian bagi korban KDRT diantaranya ada konsultan dibidang 

kerohanian di UPT P2TP2A Kabupaten Sleman. 
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3. Dosen Pakar Hukum 

Peneliti mewawancarai salah satu dosen pakar hukum di Fakultas 

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 

4. Ibu Rumah Tangga 

Peneliti mewawancarai salah satu ibu ibu rumah tangga dimana 

bagaimana pandangan mereka mengenai kekerasan dalam rumah 

tangga, terutama sebagai seorang istri pasti pernah merasakan 

permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan cara 

mengambil sumber data berupa dokumen tentang bagaimana proses 

hak-hak isteri korban KDRT yang telah di capai oleh UPT P2TP2A 

Kabupaten Sleman. 

F. Keabsahan Data 

Metode Triangulasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan 

data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data 

dengan maksud untuk memperoleh tingkat kebenaran yang tinggi.2 Dalam 

penyusunan skripsi ini triangulasi yang dapat dilakukan melalui wawancara, 

yang digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan proses 

pemenuhan hak isteri korban KDRT di UPT Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman. 

                                                             
      2Hadi Sabari Yunus, Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer, Cet. I, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 409. 
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Kemudian dokumentasi digunakan untuk menjaring data sekunder 

berupa dokumen proses pemenuhan hak isteri korban KDRT di UPT Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Sleman. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penyusnunan skripsi ini, peneliti menggunakan analisis secara 

Deskriptif-Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan dalam usaha 

untuk menuturkan pemechaan masalah secara sistematis dan factual 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.3 

Dengan metode ini penyusun dapat menggambarkan, menguraikan dan 

menafsirkan data yang sudah terkumpul. Setelah itu data di analisa dengan 

sebaik mungkin agar mendapat hasil yang optimal dan sesuai dengan 

permasalahan di lapangan. Dan penelitian ini dapat digunakan dan 

membnatu dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada. 

 

                                                             
      3 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, Cet 7, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005), 44. 


