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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

dicari dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto Ada 

dua metode penelitian yaitu penelitian normatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian 

hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang kedua adalah 

metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum sosiologis, menurut Ronny 

Soemitro penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum 

yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung 

dari masyarakat. Dalam penelitian empiris data yang diteliti adalah data primer. 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode empiris yaitu penelitian 

yang yang didapatkan dari lapangan, riset atau penelitian merupakan ilmiah 

yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data yang didapatkan harus 

relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya dalam hal ini data tersebut 

wajib saling berkaitan antar satu sama lain, mengenal dan tepat sasaran.  

A. JENIS PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah 

Empiris, penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara melakukan tinjauan 

ke lokasi tempat penelitian terkait dalam hal ini ke Badan Narkotika Nasional 

Kepulauan Riau, 
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B. JENIS DATA 

Dalam melakukan penelitian empiris yaitu penelitian lapangan yaitu 

mengkaji peraturan yang berlaku terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan,  

maka Pengunaan jenis data penelitian ini adalah data primer, namun dalam hal 

ini data sekunder juga digunakan sebagai data pendukung sebagai pelengkap 

bahan hukum. Oleh karenanya peneliti menggunkan data primer dan skunder. 

Data yang diperlukan:  

1. Data primer 

Merupakan data yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber 

yang berhubungan dengan objek permasalahan pada Penelitian ini 

peneliti mewancarai Bapak Adlinsyah S.Km (Kepala Seksi Pencegahan 

BNNP Kepri)  dan Bapak Tafsirudin SH., MH (Kepala Seksi Penyidikan 

dan Penindakan) yang diangkat dalam penelitian ini terdiri dari ; 

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

b. KUHP 

c. KUHAP 

2. Data sekunder 

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer dan membantu menganalisis dan memahami bahan 

hukum primer. Diantaranya adalah buku-buku, thesis, literatur, 

peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini.  
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3. Data Tersier 

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; Kamus, 

Ensiklopedia, dan lain-lain. 

 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengumpulan data sebagai 

pendukung dan penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang 

diteliti sebagai berikut; 

1. Wawancara 

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan 

responden atau pihak–pihak dari BNNP Kepri dan Pihak terkait. Dalam 

metode ini peneliti mengadakan daftar pertanyaan merupakan suatu daftar 

yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan khusus yang 

memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai sikap, 

keyakinan, perilaku, karakteristik, dan pendapat dari responden yang 

dipilih.  

2. Studi Kepustakaan 

Merupakan bahan-bahan yang diperoleh peneliti yang berasal dari studi 

pustaka Diantaranya adalah buku-buku, thesis, literatur, peraturan-

peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini 
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D. METODE ANALISIS DATA 

Pada dasarnya penelitian ini mengunakan jenis penelitian empiris maka 

analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui analisis kualitatif, 

yaitu menguraikan gambaran data yang diperoleh dan menghubungkan satu 

sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Kemudian kesimpulan 

umum tadi dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. 
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