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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru yang berada di JL. Kapling. Sedangkan 

waktu yang dilakukan selama penelitian kurang lebih terhitung mulai tanggal 08 

November 2016 sampai dengan 27 Maret 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yakni penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut Sugiono (2005:11) penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa 

membuat perbandingan ataupun hubungan antara variabel yang satudengan 

variabel yang lain. 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yakni data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber utama 

atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatanmenulis 

secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap 

dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan data-data dimana penulis memperoleh 

informasi, keterangan-keterangan yang berasal dari dokumen, laporan dan 

arsip dari pihak terkait. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi menurut Hadi dalam Sugioyo (2013:166) adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Obeservasi juga merupakan suatu proses 

pengamatan langsung tentang apa yang terjadi di lapangan, sehingga penulis 

dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan. Alat 

pengumpulan datanya disebut panduan obeservasi. 

b. Wawancara atau interview 

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab lisan antara peneliti dengan 

responden secara langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa 

pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang dipilih dan 

dijadikan sampel sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam wawancara, alat 

pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. Teknik yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab langsung dengan key informan secara mendalam 

yang di anggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara 

yang dilakukan dengan objek penelitian yaitu narapidana dan orang-orang 

tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang 
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peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga wawancara 

yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin 

didapatkan. 

c. Studi Dokumentasi 

Menurut Sugiono (2013:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk 

mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 

peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan 

sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa  informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

dimana peneliti memilih key informan yang peneliti anggap mengetahui tentang 

permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana 

kondisi keseluruhan dari Efektivitas pembebasan bersyarat dalam rangka 

menanggulangi over kapasitas narapidana (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan 

Klas IIA Pekanbaru). Adapun yang menjadi key informan adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.1  

Key Informan 

No Uraian Jumlah 

1 KPLP 1 

2 Kasubag Tata Usaha 1 

3 Ka Subsi Bimkemaswat 1 

4 Ka Subsi Registrasi 1 

5 Ka. Urusan Umum 1 

6 Ka. Urusan Pegawai dan Keuangan 1 

7 Narapidana 3 

Jumlah 9 

 

3.5 Kriteria Informan Penelitian 

Adapun yang peneliti jadikan sebagai Key Informan adalah subjek ataupun 

induvidu yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-

cirinya yaitu: 

a. Berada di daerah yang diteliti 

b. Mengetahui kegiatan dan permasalahan 

c. Bisa berargumentasi dengan baik 

d. Merasakan dampak dari kejadian / permasalahan 

e. Terlibat langsung dengan permasalahan 

3.6 Karakteristik Key Informan 

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas data-data yang diperoleh 

dari hasil penelitian  dilapangan yang terdiri dari beberapa pernyataan yang 

berpedoman pada pedoman wawancara yang akan dibahas secara berurutan. Pada 

bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari key 

informan antara lain KPLP, Kasubag Tata Usaha, Ka Subsi Bimkemaswat, Ka 

Subsi Registrasi, Ka. Urusan Umum, Ka. Urusan Pegawai dan Keuangan, 

narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dan narapidana yang 
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sudah mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun data dari key informan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Azhar, Amd.IP, SH 

Azhar, Amd.IP, SH adalah seorang KPLP (Kesatuan Pengamanan 

Lembaga Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru.  

Beliau beragama islam, lahir di Bagan Siapiapi pada 03 Desember 1974. 

Pendidikan terakhir adalah S1. 

2. Patta Helena, S.Sos, M.Si 

Patta Helena, S.Sos, M.Si adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru. Beliau beragama islam. 

Pendidikan terakhir adalah S2 

3. Yopi Febrianda, Amd.IP, SH 

Yopi Febrianda, Amd.IP, SH adalah Kepala Sub Seksi Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Pekanbaru. Beliau beragama islam. Pendidikan terakhir adalah S1. 

4. Effendi P Purba, Amd.IP, SH, MH 

Effendi P Purba, Amd.IP, SH, MH adalah Kepala Sub Seksi Registrasi di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru. Beliau beragama Kristen. 

Pendidikan terakhir S2. 

5. Koko Syawaluddin Sitorus, S.Pi 

Koko Syawaluddin Sitorus, S.Pi adalah Kepala Urusan Umum di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru. Beliau beragama Kristen. 

Pendidikan terakhir adalah S1. 
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6. Darmiati, S.Sos 

Darmiati, S.Sos adalah Kepala Urusan Pegawai dan Keuangan di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru. Beliau beragama islam. 

Pendidikan terakhir S1. 

7. Dermawan 

Dermawan adalah narapidana dengan kasus pencucian uang. Beliau 

berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, 29 tahun. Dengan sanksi 

pidana 6 tahun, setelah banding menjadi 8 tahun kurungan.   

8. Eko Saputra 

Eko Saputra adalah narapidana dengan kasus narkoba. Beliau berjenis 

kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, 33 tahun. Dengan sanksi 

pidana 5 tahun 6 bulan kurungan. 

9. Yanto  

Yanto adalah narapidana dengan kasus pemalsuan tanda tangan. Beliau 

berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, 48 tahun. Dengan sanksi pidana 

4 tahun kurungan. 

3.7 Validasi Data 

Validasi data adalah untuk mengetahui apakah data yng terkumpul memiliki 

tingkat kebituhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang disebut dengan 

validasi data. Validasi data akan membuktikan apakah data yang diperoleh sesuai 

dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih menjamin validasi data 

yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik trianggulasi data. Yaitu 

suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan pembandingan 
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terhadap data yang diperoleh dari seorang informan, akan dibandingkan dan 

dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan 

validitas data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber 

(data). Teknik ini mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Ia wajib 

menggunakan beragam sumber data berbeda-beda yang tersedia. Artinya data yang 

sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa 

sumber data yang berbeda. 

3.8 Metode Analisa Data 

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke 

dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data 

yang ada. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa Kualitatif 

deskriptif data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas dalam Emzir 

(2010:169). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis 

data. 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi 

dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti marangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data 

yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat 

membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi akan difokuskan pada Efektivitas Pembebasan 
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Bersyarat Dalam Rangka Menanggulangi Over Kapasitas Narapidana (Studi 

Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru). 

b. Model Data / Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam 

teks dengan sebaik mungkin dan disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal 

tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang direduksi dengan tepat 

dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat 

terkait Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Rangka Menanggulangi 

Over Kapasitas Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Pekanbaru). Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung di lapangan. 

c. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan 

Setelah semua data yang berkenaan dengan Efektivitas Pembebasan 

Bersyarat Dalam Rangka Menanggulangi Over Kapasitas Narapidana (Studi 

Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru) dan faktor-faktor 

penyebabnya didapat, serta mengaitkan dengan teori, maka ditarik 

kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat 

dikembangkan dengan mengacu kepada kerangka pemikiran dan teori-teori 

pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 

 


