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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakukan pengamatan dan

observasi langsung terhadap objek penelitian yaitu Javan Langur Center (JLC)

sebagai Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa. Penelitian ini juga didukung dengan

penelitian pustaka (library research) untuk mengumpulkan data sekunder, dengan

mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan, berbagai putusan

pengadilan yang berkaitan dengan kasus Lutung Jawa dan dokumen atau literatur

yang berkaitan seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana,

kamus-kamus, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

3.2 Sifat penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitik, yang bertujuan untuk

mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis (Beni,

2008). Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang

jelas mengenai perlindungan hukum terhadap satwa jenis Lutung Jawa

(Trachypithecus auratus) terhadap perdagangan liar, berdasarkan Undang-Undang

No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya dan bagaimana bentuk dan upaya penyelamatan serta rehabilitasi

satwa jenis Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) di Javan Langur Center,

Coban Talun, Kota Batu.
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Javan Langur Center (Pusat Rehabilitasi

Lutung Jawa) yang berada di Coban Talun, Kota Batu. Dan selanjutnya di Balai

Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur sebagai instansi

yang mengelola kawasan-kawasan konservasi dan bertanggung jawab mengawasi

dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di wilayah

Jawa Timur.  Instansi ini diantaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan

konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam)

dan taman wisata alam. Dan termasuk pula memantau kegiatan penangkaran dan

pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan

lembaga-lembaga konservasi yang terkait. Penelitian ini dilakukan selama kurang

lebih 1 (satu) bulan yaitu pada bulan April 2017.

3.4 Pendekatan Penelitan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat

dan memperhatikan undang-undang yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-

fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

3.5 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber,

diantaranya dari bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan objek penelitian, yang meliputi:
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a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara

di lapangan, tempat penelitian dilakukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dari penelitian ini peneliti melakukannya dengan

mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil-

hasil penelitian, hasil karya ilmiah sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi,

yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Untuk mengumpulkan data primer penyusun melakukan observasi atau

pengamatan secara langsung di Javan Langur Center sebagai tempat

rehabilitasi Lutung Jawa hasil sitaan pemerintah dari perdagangan liar.

Selanjutnya data primer juga akan didapatkan dari observasi di Balai

Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagai instansi

yang bertugas mengawasi upaya konservasi di Javan Langur Center,

Coban Talun, Kota Batu.

b. Wawancara

Selain menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data

primer penyusun melakukan dengan wawancara yaitu melakukan tanya

jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait baik di Javan Langur

Center maupun di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa

Timur.
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3.7 Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan analisis

deskriptif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan

mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan

kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.


