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Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam melakukan pengawasan 

penggunaan senjata api untuk berburu agar tidak lagi ditemukan kasus 

penangkapan liar satwa di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

Didalam melakukan penelitian ini, penulis dalam melakukan penulisan ini 

dilakukan beberapa tahap sebagai berikut :  

3.1. Pendektan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, 

masalah yang diteliti lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi 

yang kompleks. Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas 

dari awal hingga akhir penelitian. Akan tetapi masalah-masalah pada metode 

penelitian kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi 

https://geotimes.co.id/arsip/vonis-ringan-bagi-pelaku-perdagangan-satwa-yang-dilindungi/
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yang rendah, namun dari penelitian tersebut nantinya dapat berkembangkan secara 

luas sesuai dengan keadaan di lapangan.  

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Didalam penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan tiga jenis data, yaitu 

data sekunder dan data primer, sebagai sumber pertama dengan melakukan 

penelitian lapangan. Peroleh data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan 

baik melalui pengamatan maupun wawancara.  

 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive 

sampling,  Menurut Sugiyono teknik pengambilan sample sumber data dengan 

pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang 

apa yang kita harapkan atau  mungkin orang tersebut sebagai penguasa tempat 

tersebut sehingga akan memudahkan dalam melakukan penelitian  untuk 

menjelajahi obyek yang diteliti. 

 

Untuk pengertian sample menurut Husaini Usman17 adalah sebagai salah satu 

populasi dari hasil keseluruhan gejala yang ingin penulis lakukan penelitian. 

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan analisa secara sistematis dan 

konsisten, ini merupakan pengertian menurut Soerjono Soekanto didalam buku 

Penelitian Hukum Dalam Praktek karya Bambang Waluyono, S.H.18 

                                                             

17 Husaini Usman, Pengantar Statistika, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 182 
18 Bambang waluyono, SH., Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 

1-2. 
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Oleh karena itu, penulis mempertimbangkan nama-nama dibawah ini sebagai 

Responden untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, adapun Responden 

yang akan diwawancarai adalah: 

1. Nama : Bahrul Ilmi 

Jabatan : Penyidik Pembantu Unit Tipidter Polres Lampung Barat. 

2. Nama : Suprapto, SE 

Jabatan : Kepala Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunat 

3. Nama : Toha Bin Abdul Sakur 

Jabatan : Tersangka kasus Tindak Pidana Penangkapan Satwa Liar. 

 

 

3.3.2  Prosedur Pengolahan Data 

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data 

sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan 

data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif 

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui 

tahap: pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), 

analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding). 

1) Editing (Pemeriksaan Data)  

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan 

jawaban, keterbacaantulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya 
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dengan data yang lain.19 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing 

terhadap hasil wawancara terhadap narasumber kursus calon pengantin dan 

peserta kursus calon pengantin serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan 

dalam menyusun penelitian ini. 

2) Classifying (Klasifikasi) 

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil 

wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di 

lapangan atau observsi.20 Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah 

secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan 

agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta 

memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian 

data-data tersebut dipihah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan 

berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh 

melalui referensi. 

3) Verifying (Verifikasi)  

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari 

lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.21 

4) Concluding (Kesimpulan)  

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses 

pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data 

                                                             

19 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Hal 

85 
20 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), Hal 

104-105. 
21 Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar 

Baru Argasindo, 2002), Hal 84. 



  

33 

terkait dengan objek penelitian peneliti.22 Hal ini disebut dengan istilah 

concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat 

proses sebelumnya: editing, classifying, verifying analyzing. 

3.4 Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan ketelitian oleh penulis 

dengan membaca data yang telah dikumpulkan lalu dianalisi dengan baik. Penulis 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengertian pendekatan 

kualitatif menurut Bambang Waluyo23 adalah penelitian yang menyusun dengan 

hasil wawancara dan pengamatan yang selanjutnya menggunakan teori-teori dan 

konsep didalam Bab II. 

 

 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Berdasarkan studi kasus Pada LP/528/VIII/2018/PldLpg/ResLbr/SPKT, dapat di 

kembangkan sebagai berikut: 

a. Tersangka  I  

Nama: Sugiono Alias Degleng Bin Sukimun, Lahir di Marang 29 Desember 1983, 

Pekerjaan Tani, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Kewarganegaraan 

Indonesia, Suku Jawa, Alamat Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

                                                             

22 Ibid Hal 91 
23 Bambang Waluyo, SH., Op.cit, hlm. 72-78. 


