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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian 

Hukum Empiris adalah sebuah Metode yang berfungsi untuk meneliti secara 

nyata dan benar, dengan tujuan melihat bagaimana praktek dan berjalannya 

hukum yang ada di masyarakat. Jadi hasil penelitian tersebut dapat di ambil 

dari bahan fakta-fakta penelitian. 

B. Jenis Data 

Penelitian hukum empiris terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:  

a. Sumber data primer 

Penelitian lapangan ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden 

dan dari narasumber yang representatif dan berkompeten dalam 

permasalahan penelitian ini. Penelitian ini diawali dengan 

menggunakan data primer, selanjutnya dapat ditunjang dengan data 

sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagai data 

primer yaitu mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Lembaga 

Pemasyarakatan secara langsung dari responden dan Narasumber yang 

berkaitan dilapangan. 

b. Sumber data sekunder  
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Data sekunder yang digunakan mencakup beberapa bahan hukum antara 

lain: 

1. Bahan Hukum Primer yang dibutuhkan Peneliti yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan 

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 

174 Tahun 1999 Tentang Remisi 

f. Undang-undang Pasal 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan Peneliti adalah buku-

buku dan penelitian dari situs internet serta referensi dari 

penelitian lain yang sejenis yang berhubungan dengan topik 

penelitian. 

3. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan wawancara dan observasi.  
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1. Wawancara adalah Percakapan yang langsung di tanyakan oleh Peneliti 

kepada responden atau narasumber dengan persiapan sejumlah format 

pertanyaan yang akan di tanyakan langsung beserta permasalahan yang 

ada pada pertanyaan.  

2. Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan yang telah dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi dan data fakta 

dilapangan. 

3. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, 

bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti 

membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke 

perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang 

berhubungan dengan penelitiannya. 

4. Responden adalah istilah yang sering digunakan dalam ilmu sosial dalam 

survey, individu diminta menjawab pertanyaan terstruktur dan semi 

terstruktur. Biasanya responden menyampaikan kepada peneliti jawaban 

sesuai dengan pertanyaannya; tidak lebih dan tidak kurang 

5. Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik 

mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau 

mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber 

informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. 
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D. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian 

dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan 

dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari 

secara utuh. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu 

penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis 

sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif dan mengikuti tata tertib 

dalam penulisan laporan penelitian ilmiah, setelah analisis data selesai maka 

hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan 

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil 

tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.  
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