
40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis

empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan

hukum acara pidana dalam perkara pidana.Pendekatan yuridis empiris yakni

dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan

secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana peranan

Lembaga Permasyarakatan dalam membina kesadaran narapidana sebagaimana

fungsi dari Lembaga Permasyarakatan yaitu untuk membina narapidana.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Lapas Kelas II A Kendari.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari tim

penguji seminar proposal.

C. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh,

data apa saja yang dikumpulkan serta dengan cara bagaimana data di jaring

sehingga validitasnya dapat terjamin. Terkait dengan hal tersebut, dalam

penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :
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1. Sumber data primer atau data utama adalah data yang di peroleh secara

langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara antara peneliti dengan

subjek penelitian.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak

langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, jurnal,

website, penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang mempunyai

relevansi dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulakan data.41 Metode atau teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Library research (penelitian kepustakaan), setiap penelitian memerlukan

bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan ini meliputi buku-buku,

majalah-majalah, pamplet dan bahan dokumenter lainnya. Sumber

perpustakaan diperlukan:

a. Untuk mengetahui apakah topik penelitian tersebut telah diselidiki

orang lain sebelumnya, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak

merupakan duplikasi.

b. Untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang

penyelidikannya, sehingga seseorang dapat memanfaatkannya bagi

penelitiannya.

41Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 100.
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c. Untuk memperoleh bahan yang tajam orientasi dan dasar teoritis

seseorang tentang masalah penelitiannya.

d. Untuk memperoleh informasi tentang tekhnik-tekhnik penelitian yang

telah diterapkan.

2. Field research (penelitian lapangan), yaitu suatu teknik pengumpulan data

yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini. Teknik yang

digunakan sebagai berikut:

a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara seksama terhadap

kondisi para Nara Pidana yang akan diteliti langsung oleh Penulis di

Lapas Klas II A Kendari.

b. Interview (wawancara), yaitu Penulis melakukan wawancara atau tanya

jawab langsung dengan para Nara Pidana di Lapas Klas II A Kendari

yang dianggap mengetahui masalah yang akan dibahas,

c. Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen.42 Untuk penelitian ini, dilakukan dengan cara

mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

Literatur-literatur yang relevan dimasukkan pula dalam kategori

pendukung penelitian. Semua dokumen yang berhubungan dengan

penelitian bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi.43

42Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 81.

43W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), h. 123.
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E. Tekhnik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah

dibaca dan diinterpretasikan.44 Data-data yang berhasil dihimpun selama

penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis

data model Miles dan Huberman sebagaimana  yang dikutip oleh Sugiyono.45

Miles dab Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam  analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada

setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Adapun aktivitas analisa data adalah

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).46

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses

mengurangi/membuang data yang tidak perlu. Menyederhanakan, memfokuskan,

menyeleksi atau menajamkan data yang telah di peroleh. Peneliti akan

mengumpulkan data dengan mewawancarai Para aparat di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II-A yang dideskripsikan dalam bentuk  catatan lapangan

(field note) tanpa mengurangi sedikitpun informasi yang didapat, kemudian

menganalisis hasil wawancara tersebut untuk memfokuskan data yang diperoleh

terkait dengan Perannya dalam membina Narapidana.Data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

44Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), Metode Penelitian Survei (Jakarta:
LP3ES, 1989),h. 263.

45Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 329.

46Ibid, h. 91.
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Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung,

bahkan reduksi data berlangsung sampai laporan akhir tersusun lengkap.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan

atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut. Pada langkah ini, peneliti

menginterprestasikan hasil analisis dari wawancara. Hal ini dilakukan agar data

tersebut dapat dipelajari dan diambil maknanya. Penyajian data memudakan untuk

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa

yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan

dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang

mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi data.

Peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan lalu berusaha

menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.

Kesimpulan dapat dilakukan di awal dan bisa berubah seiring perkembangan di

lapangan yang didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten, sekaligus dapat

menjawab rumusan masalah di awal penelitian.

F. Tekhnik Keabsahan Data

1. Perpanjangan keikutsertaan

Yaitu peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan

pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan

memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Peneliti
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terjun langsung pada lokasi penelitiandengan mengumpulkan data-data

yang di butuhkan dalam penelitian, sehingga diperoleh data-data yang di

butuhkan dalam penelitian ini.

2. Ketekunan pengamatan

Yaitu peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci

secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

Kemudian menelaahnya secara rinci. Teknik ini menuntuk agar peneliti

mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara

tentatif atau konstan.

3. Triangulasi

Yaitu peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Lembaga Pemasyarakatan IIA Kendari merupakan salah satu Unit Pelaksanaan

Teknis Pemasyarakatan yang berada di kantor Wilayah Kementrian  Hukum dan

Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara.

1. Letak Geografis

Tanah tempat berdirinya bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Kendari pada awalnya terletak di pusat Kota Kendari yaitu di jalan Letnan

Jenderal R. Soeprapto No. 112 Kendari. Kondisi saat itu lembaga

pemasyarakatan dengan rumah tahanan negara masih menyatu. Namun

semenjak terjadinya kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kendari

pada tahun 1998 yang dilakukan oleh salah seorang narapidana, sehingga

lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari dipindahkan ke Kelurahan

Baruga Kecamatan Baruga Jalan Kapten Pierre Tendean No.1 Baruga.

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari menempati luas areal

30.000 M2. Dari luas keseluruhan areal tersebut berdasarkan pemanfaatannya

untuk kebutuhan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

Adapun klasifikasi luas areal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari

berdasarkan pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

a. Komponen gedung seluas 2.037 M2

b. Lapangan olahraga atau apel pagi seluas 650 M2

c. Taman seluas 4.560 M2

d. Lapangan parkir seluas 800 M2


