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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu Penelitian deskriptif. Penelitian 

yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian 

yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri dan tunggal 

(Sanafiah Faisah, 2007). 

 Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah  penelitian hukum 

empiris. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainya, 

terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam 

memperkuat teori-teori lama ataupun menyusun kerangka teori-teori baru 

(Soerjono Soekanto, 2010: 10). Peneliti langsung ke lapangan untuk mencari 

informasi dan data mengenai Faktor Penyebab Tingginya kasus penyalahgunaan 

Narkoba di Kota Kendari. 

Metode pengambilan data yang peneliti gunakan yaitu Penelitian kualitatif. 

Penelitian Kualitatif ialah suatu pendekatan atau penelusuran untuk 

mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dan untuk mengetahui 

tentang gejala sentral, maka peneliti diarahkan untuk mewawancarai peserta 

penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di BNN Kota Kendari dan Polres 

Kota Kendari selama tiga bulan yaitu sejak bulan Juni hingga Agustus, objek 
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penelitian dalam penelitian ini adalah orang yang terjerat Kasus penyalahgunaan 

Narkoba dan Lembaga Terkait, untuk memperoleh informasi dan data mengenai 

Etiologi kriminal Penyalahgunaan Narkoba di Kota Kendari. 

3.3 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sumber data skunder. 

3.3.1.Sumber data Primer 

Sumber primer merupakan data diperoleh secara langsung dari sumbernya 

yang diamati, dicatat, pada saat pertama kali. (Burhan Bugin, 2001) Data primer 

dalam penelitian ini merupakan hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, 

dan dokumentasi yantg peneliti peroleh dari BNN Kota Kendari dan Polres Kota 

Kendari  

3.3.2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun 

hasil penelitian yang berwujud laporan. (Soerjono Soekanto, 2003) Adapun 

sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan  

etiologi Kriminal, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan 

permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini juga terhimpun dari Jurnal-

jurnal yang erat kaitannya dengan objek yang sedang diteliti. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

3.4.1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

mencatat secara langsung suatu penomena sosial yang diteliti. (Mardalis, 2003, 

h.63) Proses ini diawali dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti yaitu 

Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tenggara (BNN SULTRA). Setelah tempat 

penelitian teridentifikasi maka dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga 

memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. (J.R. Raco, 2010) 

3.4.2.Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban juga 

diberikan secara lisan. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009).  Jenis wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam yaitu 

dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap muka 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam maka dari itu 

peneliti menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data pada 

Etiologi Kriminal Kasus Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus : Kota Kendari)”.. (Husain Usman dan Poernomo Setiady, 2011)  

3.4.3. Dokumentasi 

Adapun Metode dokumentasi catatan yang merekam peristiwa masa lalu, 

baik dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar atau karya-karya monumental 
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seseorang. (Sugiyino, 2010) Dokumen tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan 

dengan pembahasan hasil ini. 

3.5. Metode Analisis Data  

Interpretasi atau penafsiran sejarah juga disebut analisis sejarah. Analisis 

sejarah bertujuan melakukan sisntesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari 

sumber-sumber pada umumnya metode ini adalah salah satu langkah yang 

dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan dalam 

pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut. (Abuddin Nata, 2008) 

3.5.1. Metode induktif, yaitu bentuk tolak dari unsur-unsur yang bersifat 

khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

3.5.2. Metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat 

umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

3.5.3.Metode komparatif, yaitu menganalisa dengan membanding-bandingkan 

data atau pendapat parah ahli yang satu dengan yang lainya kemudian 

menarik kesimpulan. 

3.7. Uji Keabsahan Data 

 Setelah peneliti mengamati maka penelitian ini pengujian keabsahan 

datanya yaitu Triangulasi Sumber. Dalam melakukan keabsahan data dilakukan 

melalui perpanjangan pengamatan dan triagulasi. Perpanjangan pengamatan data 

dilakukan dengan pengulangan observasi, wawancara dan pendokumentasi,. 

Triagulasi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu: 
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1. Triagulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triagulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda 

yaitu dengan melakukan observasi, dan dokumentasi. 

3. Triagulasi waktu dengan melakukan penelitian pada waktu yang berbeda. 

 

 

 

 

 


