
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi 

yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah, 

untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut :  

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua hal pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan 

menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut 

asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan 

hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian 

ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk 

memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala 

dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas 

kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan 

pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah. 

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, 
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baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang 

didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.
24

 Pendekatan 

yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi di 

lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan 

Tindak Pidana modus baru peredaran ilegal narkotika. Penggunaan kedua 

macam pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran dan 

pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian guna penulisan skripsi ini. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Menurut 

Soerjono Soekanto, jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan anatara data 

yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan 

pustaka.
25

 Data tersebut yaitu : 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
26

 Data 

primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara 

dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan 

langsung dengan masalah skripsi ini. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.1983, hlm .43. 
25 Ibid, hlm.11. 
26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta: Rajawali Press. 2006. Hlm. 15 . 
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a. Bahan hukum primer antara lain:  

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia . 

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab  

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

c. Bahan hukum tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat 

membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, 

seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan pokok 

bahasan dalam penelitian.  

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasuber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. 

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu Polisi di wilayah hukum 

polresta Bandar Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas 

Lampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber yang telah 

dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh narasumber. 

 

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan 

penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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a. Polisi Pada Poda Lampung (Polda Lampung)   = 1 orang 

b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  

Universitas Lampung      = 1 orang 

Jumlah  = 2 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan ini 

dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan 

pertanyaan kepada para responden yang telah ditentukan dimana pertanyaan 

tersebut telah disiapkan terlebih dahulu. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan studi 

kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian, yang 

dilakukan dengn cara membaca, mengutip dan menelaah bahan-bahan hukum 

dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 

2. Pengolahan Data  

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan 

metode sebagai berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 
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b. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah 

masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan 

penulisan yang akan dibahas. 

c. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok 

yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 

d. Sistematisasi data, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian 

dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis. 

 

E. Analisis Data 

 

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis 

dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran 

masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun 

secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam 

penarikan suatu kesimpulan. 
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