
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis 

Penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum 

yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan 

melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. (Jonaedi Efendi 

dan Johnny Ibrahim, 2018:150). Penelitian ini digunakan untuk menganalisa 

dampak limbah pabrik gula yang ada di Bombana dengan cara turun langsung di 

lokasi pengambilan data dengan sistem wawancara untuk mengumpulkan data 

yang valid. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bombana, yaitu Kecamatan 

Lantari Jaya. Penelitian ini dilakukan mulai sejak peneliti turun langsung ke 

lapangan dan melakukan pengumpulan serta penyusunan bahan pada tanggal 22 

November 2021 sampai dengan 30 Mei 2022. 

3.3 Pendekatan Penelitian  

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan 

yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan aturan dan 

kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan pendekatan teologis 

normatif yaitu hukum Islam sebagai ajaran agama meletakkan sumber hukum 

primernya pada dua sumber yakni Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. (Faizar 

Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016:47). 



 

35 
 

3.4 Sumber Data 

3.4.1 Data Primer  

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau 

observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan 

senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh 

secara langsung dari informan. Adapun sumber data primer yaitu 10 orang : 

1. Industri atau pihak Pabrik Gula di Bombana. 

2. Pemerintah Daerah di Kabupaten Bombana. 

3. Masyarakat yang berada disekitar Pabrik Gula. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di dapat melalui penelitian 

kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan sebagai 

berikut. (Soerjono Soekanto, 1984:52).  

Bahan sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan sekunder seperti : 

1. Perundang-Undangan. 

2. Buku Hukum dan Buku Fikih Lingkungan. 

3. Jurnal Hukum.  

4. Serta sumber website yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang 

diteliti. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari 

responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak yang bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan tentang kehidupan sosial manusia serta pendapat-

pendapat mereka. (Burhan Ashofa, 2001:95). Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan cara bertemu dan mewawancarai responden yaitu : Bapak 

Andi Badruddin, Anwar, Santo, Kahar, Sagita, Syahruddin, Hamzun, Sarman, 

Ibu Sri, dan Hanimah. 

3.5.2 Observasi  

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan 

pencatatan secara cermat dan sistematik. Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana kondisi lingkungan sekitar Pabrik Gula di Kabupaten 

Bombana. 

3.5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengumpulan data serta pencatatan terhadap 

berkas-berkas maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek 

kajian yang dibahas. (Soerjono Soekanto, 1984:66). Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data pendukung terhadap hasil 

pengamatan dan wawancara, misalnya surat keterangan penelitian, standar 

operasional prosedur Pabrik Gula di Bombana, rekaman atau dokumentasi 

wawancara, dan lainnya. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara 

analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan 

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan 

dipelajari secara utuh. (Soerjono Soekanto, 1984:154). Model analisis data yang 

digunakan dalam penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga menimbulkan 

sinkronisasi data dalam penelitian. (HB Sutopo, 2002:86). 

3.6.1 Reduksi Data   

Reduksi data berupa proses pemilihan dan pemusatan perhatian 

dengan tujuan untuk memfokuskan data yang penting dan memilah data yang 

tidak penting. Maka perlu untuk mencatat informasi dari lapangan sebagai 

bahan mentah diringkas, disusun secara sistematis serta memilah data yang 

berhubungan dengan laporan penelitian tentang analisis dampak lingkungan 

terhadap limbah pabrik gula Bombana. 

3.6.2 Penyajian Data 

Sajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dalam tahap ini peneliti berusaha menyajikan bahan sesuai dengan 

pokok permasalahan yaitu untuk menganalisa dampak limbah pabrik gula di 

Bombana. 
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3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data  

Langkah ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi data hasil penelitian pada langkah ini peneliti menarik kesimpulan 

atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi, 

sehingga menjadi penelitian yang datanya menjawab permasalahan yang ada, 

singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya. (Soerjono 

Soekanto, 1984:18-19). Dalam penarikan kesimpulan yang kredibel dan dapat 

dianggap sebagai temuan penelitian yang dapat dipercaya maka hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan 

diverifikasi dengan pernyataan dari informan lain dan teori-teori yang ada 

sehingga kesimpulan yang dihasilkan dianggap valid. 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengecekan data yang dikembangkan oleh Moleong. 

(Moleong, 2000:17). Pengecekan keabsahan data yang dimaksud adalah dengan 

cara melakukan Triangulasi, triangulasi yang dilakukan mencakup triangulasi 

waktu, sumber dan teknik. 

3.7.1 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan untuk validitas bahan yang berkaitan 

dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku 

manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan 

bahan yang sahih melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan 

tidak hanya satu kali pengamatan saja agar mendapatkan data yang valid.  
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3.7.2 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara penulis menanyakan 

informasi pada orang-orang yang berada di sekitar tempat yang akan diteliti 

serta substansi yang terkait dengan penelitian yang ada di Kabupaten 

Bombana, untuk memastikan kebenaran informasi yang didapatkan dari 

informan sebelumnya. Contohnya yaitu pernyataan yang disampaikan oleh 

Pemerintah di bandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

3.7.3 Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data 

dengan menggunakan beberapa metode kemudian membandingkan hasilnya. 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Misalnya hasil wawancara dengan pengamatan, 

membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang 

dikatakan secara pribadi, apakah ada letak perbedaan yang dihasilkan dalam 

proses wawancara dan observasi. 
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