
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A.   Pendekatan Masalah 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk  mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
1
 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif- empiris
2
, Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah 

yang dianggap sesuai dengan penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan 

melalui studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu 

pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori / 

pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan serta penelitian terhadap 

pengalaman yang terjadi dalam masyarakat. 

 

B.   Sumber dan Jenis Data 

 

 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
3
 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
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(library research). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, 

mengutif literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan 

pokok permasalahan penelitian. Data sekunder bersumber dari 3 (tiga) bahan 

hukum, yaitu : 

a. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

Tentang   Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 

Tentang Pengamanan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan serta Peratutan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 

Tentang Pengendalian Pencemaran Udara 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan 

penjelasan    terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku,literature 

dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.                                                                           

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

antara lain kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, surat kabar , 

media cetak dan media elektronik. 

 

C.  Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau 

karakteristik yang sama
4
. Sehubung dengan penelitian pada skripsi ini,maka yang 

dijadikan populasi adalah aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat penegak 

hukum serta yang berkaitan dengan skripsi ini. 
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Sedangkan sampel adalah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.
5
 Sesuai 

dengan  pengambilan sampel dari populasi yang akan diteliti diatas adalah 

propotional purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam 

penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan 

tujuan penulis dalam rangka mencapai tujuan dan dianggap telah mewakili 

masalah yang diteliti, oleh karna itu sampel dalam membahas skripsi ini meliputi : 

 

1. Staf  Biro Hukum DKI  Jakarta                          : 2 Orang 

2. Dosen Hukum Kesehatan                                                   : 1 Orang 

3. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung                   : 1 Orang 

 Jumlah                   :  4 Orang 

 

D. Metode Penelitian dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka metode 

pengumpulan data yang digumakan adalah studi kepustakaan. Data yang 

dikumpulkan dalam hal ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh secara langsung berdasarkan pengalaman yang mendalam dari 

pihak lain sebagai sumber data atau yang diperoleh berdasarkan studi 

kepustakaan.  Adapun data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis 

terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta tersier.  

 

2. Pengolahan Data 
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Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu 

kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi 

kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai 

kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. 

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

b. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau 

tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang kan dibahas. 

c. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian 

ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis. 

 

E.   Analisis data 

 

Setelah data terkumpul secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil studi pustaka, 

kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan 

berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian 

kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka 

kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang 

bersifat umum kemudian diatarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai 

jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

 


