
 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan untuk mempelajari kaidah hukum, yaitu dengan mempelajari, 

menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, dan konsep-

konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan 

yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa 

penilaian prilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penerapan pidana 

bersyarat rehabilitasi dalam tindak pidana pelaku pengguna narkotika. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Ada pun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari kegiatan penelitian 

langsung di lapangan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan 

informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini. 



33 
 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang merupakan bahan baku dari penelitian yuridis 

normatif, menurut Soerjono Soekanto Di dalam penelitian hukum, Data Sekunder 

mencakup yang terdiri dari bahan huku primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. 
1
 

a. Bahan hukum primer antara lain kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-Undang Nomor. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. 

b. Bahan Hukum sekunder meliputi, himpunan buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku 

Petunjuk Lapangan. 

c. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

Kamus, Buku Literatur, website dan hasil Penelitian. 

 

C. Penentuan Populasi dan Sampel 

Dalam metode penelitian kata populasi, digunakan untuk menyebutkan serumpun 

atau sekelompok objek yang menjadi masalah sasaran penelitian. Oleh karenanya, 

populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian 

yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum.UI. 1982, hlm.52 



34 
 

peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapa menjadi 

sumber data penelitian.
2
  

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah aparat penega hukum yaitu Hakim 

dari Pengadilan Negeri Liwa, Pihak Kejaksaan dan Akademisi dari Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. 

Penentuan pengambilan sample dalam penelitian ini digunakan metode 

“Purposive Sampling” adalah teknik penarikan sample yang dilakukan untuk 

tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dianggap telah mewakili populasi terhadap 

masalah yang hendak dicapai. 

Adapun yang menjadi responden dalam peneitian ini adalah : 

1. Hakim pengadilan Negeri Liwa      : 2 orang 

2. Jaksa Penuntut Umum di Kejari Negeri Liwa   : 1 orang 

3. Akademisi bagian hukum pidana, Fakultas Hukum, UNILA : 1 orang  

           4 orang  

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Cara yang dipergunakan dalam pengumpulan data diperlukan prosedur sebagai 

berikut :
3
 

 

 

                                                           
2 Masyhuri dan M. Zainudin.Metodologi penelitian pendekatan praktis dan aplikatif. PT. Refika 

aditama.2008, hlm 13 

3
I Gede AB Wiranata.  Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum. FH Unila. 2011 
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a. Studi kepustakaan 

Studi Kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengutip bahan-bahan litelatur, 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan.  

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan bertujuan untuk memperoleh data primer. Studi 

Lapangan dilakukan dengan cara Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data 

yang dilakukan dengan tanya jawab secara Lisan yang jawabanya dijawab secara 

lisan pula yang dilakukan langsung didepan tatap muka antara si pencari data dan 

sumber data. 

2. Pengolahan data 

Data yang telah diperoleh penulis baik itu dari studi kepustakaan maupun dari 

studi lapangan maka dilakukan teknik pengolahan data sebagai berikut : 

a. Editing 

Editing adalah suatu kegiatan memeriksa, mengoreksi data yang telah didapat 

untuk menentukan perlu atau tidaknya data tersebut. Dan data yang dipilih harus 

merupakan data yang benar-benar memberikan sebuah jawaban yang tepat 

terhadap permasalahan. 

b. Sistematisasi 

Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok 

bahasan secara sistematis sehingga memudahkan proses editing data. 
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c. Klasifikasi  

Klasifikasi yaitu penggolongn data menurut sumbernya, dengan tujuan untuk 

menyajikan data secara sempurna, yang memudahkan untuk menganalisis data.
4
 

E. Analisis Data 

Setelah memperoleh data, metode yang digunakan dalam menganalisis data  

adalah berbentuk kualitatif yaitu data yang telah didapat oleh peneliti sealnjutnya 

data diuraikan secara teratur, berurutan, logis,  tidak tumpang tindih antara satu 

dengan yang lain, dan efektif sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal yang bersifat khusus untuk 

menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

                                                           
4
 Ibid.  


