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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. 

Creswell (2010:4) Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses 

penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik 

dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus 

ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. 

Selain itu, Sugiono (2016:13) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai 

metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, tekhnik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/ 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada 

generalisasi.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena 

dianggap tepat dalam mendeskripsikan, melukiskan secara sistematis, faktual, dan 

akurat dalam mengumpulkan fakta implementasi program pembinaan narapidana 

pelaku tindak kejahatan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo.  
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B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten 

Situbondo yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang 

cukup dikenal dengan sebutan daerah wisata pantai Pasir Putih. Rumah Tahanan 

Negara Klas IIB Situbondo adalah salah satu Unit Pelaksana Tekhnis Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lokasi 

penelitian berada di Jln. Ahmad Jakfar No. 3 dengan batas sebelah barat jalan umum 

dan alun-alun, sebelah utara  Rumah Dinas PU dan jalan raya, sebelah sebelah 

selatan jalan gang antara perumahan penduduk dan Rutan. Alasan peneliti memilih 

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo karena lembaga ini merangkap 

menjadi satu dalam mengurus narapidana dan tahanan dari berbagai kasus. Jadi 

tempat Rumah Tahanan Negara menjadi tempat narapidana di penjara dan 

melakukan program-program pembinaan. Ada di beberapa kota-kota besar bahwa 

Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) itu 

disendirikan contohnya seperti di Kota Malang, Surabaya, dll.  

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan orang yang diminta untuk memberikan informasi 

tentang fakta ataupun informasi. Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan 

tekhnik Purposive, dalam tekhnik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan 

tujuan penelitian. Sugiono (2016:126) mengartikan Purposive adalah tekhnik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Tehknik 

pengambilan sampel tidak berdasarkan secara random dan strata, melainkan 

berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.  
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Penentuan Subjek berdasarkan yang mengetahui tentang Implementasi 

Program Pembinaan Narapidana Pelaku Tindak Kejahatan Narkotika Di Rumah 

Tahanan Negara Klas IIB Situbondo. Penentuan subjek juga berdasarkan pada 

orang-orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti oleh peneliti. Dari 

penelitian ini, kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Subjek Penelitian 

No Kriteria Alasan 

1. Orang yang memahami atau 

mengerti konsep pembinaan 

narapidana dan tahanan (34 staff  

di Rutan). 

Karena pada prinsipnya di Rutan 

harus mengetahui konsep pembinaan 

narapidana dan tahanan. 

2. Orang yang mengetahui 

program pembinaan yang 

diberikan lembaga terhadap 

narapidana khususnya divisi 

pelayanan tahanan (9 staff divisi 

pelayanan tahanan). 

Karena dianggap mengetahui tentang 

program pembinaan apa saja yang 

dilakukan oleh Lembaga terhadap 

narapidana dan tahanan. 

3. Orang yang aktif atau ikut andil 

dalam pembinaan narapidana (4 

staff di Rutan). 

Karena ke-empat aktor pelaksana 

tersebut lebih aktif dalam pembinaan 

narapidana sehingga mengetahui 

proses secara detail tentang 

pembinaan narapidana, terkait 

dengan faktor penghambat dan 

pendukung selama jalannya 

pembinaan di Rutan. 
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Dengan demikian penentuan subjek berdasarkan yang mengetahui tentang 

informasi yang dibutuhkan peneliti dan dapat mewakili dari sumber-sumber yang 

dibutuhkan untuk penelitian. Yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Subjek Penelitian 

No Nama (Inisial) Umur 

1. Mustakim, S. H 52 Tahun 

2. Salahuddin, S. Psi 45 Tahun 

3. Nur Aini Adinda, S. H 37 Tahun 

4. Imam Antok, S. H 34 Tahun 

 

1. Ketua Divisi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo. 

Nama    : Mustakim, SH 

NIP   : 196209151985031002 

Umur   : 52 Tahun 

Pendidikan  : S1 Hukum 

Berdasarkan hasil wawancara disela-sela waktu kosong, peneliti berhasil 

mewawancarai salah satu orang yang sangat berjasa di Rutan Situbondo ini. 

Nama panggilan untuk orang yang sudah akrab dengan beliau yaitu 

menyebutnya dengan sebutan Pak Taqim, beliau mengaku kerja di Rutan yaitu 

kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu. Kabupaten Situbondo lebih terkenalnya 

lagi dengan kota Santri ini sudah tidak asing lagi di telinga orang-orang karena 

bagi yang sudah pernah melewati atau berkunjung ke Alun-alun Situbondo 

pasti ada tulisan “Situbondo Kota Santri”. Permasalahan kriminal yang ada di 
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Indonesia setiap tahunnya tidak selalu meningkat khususnya di Situbondo, 

terbukti dengan adanya data-data yang diberikan jumlah narapidana dari tahun 

2013 hingga saat ini. Narapidana khususnya pelaku tindak kejahatan narkotika 

ini berasal dari kalangan menengah ke bawah yang dulunya tidak memiliki 

pekerjaan yang tetap (serabutan) akan tetapi ada beberapa narapidana yang 

memang berpenghasilan cukup untuk melakukan transaksi barang haram 

tersebut. 

2. Unit Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo. 

Nama    : Salahuddin, S. Psi 

NIP   : 197503262003121001 

Umur   : 45 Tahun 

Pendidikan  : S1 Psikologi 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bpk 

Udin pada 26 April 2019 tersebut beliau mengaku sudah bekerja di Rutan sejak 

5 tahun yang lalu. Sebelum bekerja di Rutan beliau sempat bekerja di Lembaga 

Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak tepatnya di Kabupaten Situbondo. 

Bpk Udin menjabat sebagai Ketua dari Unit Perawatan Tahanan yang memiliki 

1 anggota di dalam Rutan.  

3. Unit Pendidikan dan Kesehatan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo 

Nama    : Nur Aini Adinda, S. H 

NIP   : 198206032009121001 

Umur   : 37 Tahun 

Pendidikan  : S1 Hukum 
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Ibu Nur ini adalah salah satu dari beberapa staff di Rutan yang mempunyai 

hubungan paling dekat dengan peneliti. Beliau sangat membimbing terhadap 

peneliti, selalu memberitahu apabila peneliti salah dalam bersikap dan dalam 

segi apapun. Di Rutan beliau memiliki nama sapaan yang sangat lucu yaitu Ibu 

Nung. Ibu Nung ini mengaku bekerja di Rutan awalnya diajak oleh Bpk Taqim 

yang tak lain adalah saudara sepupunya. Beliau bekerja di Rutan kurang lebih 

sekitar 7 tahun yang lalu. Beliau juga mengaku mempunyai banyak 

pengalaman yang berbeda-beda dari narapidana-narapidana yang setiap bulan 

setiap tahunnya berganti. 

4. Unit Bimbingan Kerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo. 

Nama    : Imam Antok, S. H 

NIP   : 198805012016113201 

Umur   : 34 Tahun 

Pendidikan  : S1 Hukum 

Bpk Antok adalah satu-satunya staff Rutan yang berasal dari Kalimantan. 

Daftar PNS diterima dan ditugaskan di Rutan Situbondo. Beliau mengaku 

awalnya tidak mau ambil pekerjaan tersebut karena terlalu jauh dan setelah di 

musyawarahkan dengan keluarganya, Bpk Antok diijinkan untuk pergi ke 

Situbondo untuk mengambil pekerjaan tersebut. Awalnya tinggal di Situbondo 

sendirian hidup mandiri kost di daerah kota dekat alun-alun Situbondo dan 

setelah 2 tahun bekerja di Rutan akhirnya Bpk Antok mempunyai istri yang 

berasal dari Asembagus. 
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Di dalam tekhnik purposive selain adanya subjek penelitian, ada informan 

penelitian yaitu orang diluar lembaga yang dianggap sebagai pengamat dan 

penilai bagaimana proses atau hasil dari adanya pembinaan tersebut. Disini 

peneliti menjadikan orang tua narapidana sebagai informan bagi peneliti. 

Alasannya karena orang tua narapidana mengetahui langsung perubahan dari 

anaknya selama mengikuti proses pembinaan di Rutan. Berikut biodata singkat 

informan yaitu: 

Nama    : Ibu LS  

Umur    : 56 Tahun 

Pendidikan   : SMA 

Status   : Kawin  

Wilayah Asal  : Banyuwangi 

Selain orang tua narapidana, peneliti juga menjadikan salah satu staff di 

Lembaga Dinas Kesehatan sebagai informan bagi peneliti. Alasannya yaitu 

karena dalam proses pembinaan, Rutan memiliki kerjasama dengan lembaga-

lembaga yang memang dibutuhkan dalam tercapainya tujuan pembinaan 

misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll. Jadi dinas-dinas yang 

memiliki kerjasama dengan Rutan mengetahui apa saja pembinaan yang 

dilakukan di Rutan. Berikut biodata singkat informan yakni: 

Nama    : Ida Safitri, S. KM 

NIP   : 197703261998031001 

Umur   : 40 Tahun 

Pendidikan   : S1 Kesehatan Masyarakat 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Penggunaan tekhnik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan 

diperolehnya data yang objektif. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan 

tekhnik pengumpulan data berupa: 

1. Observasi Kualitatif. 

Creswell (2010: 267) mengemukakan observasi yang didalamnya peneliti 

langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku atau aktifitas individu-

individu di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam 

peran-peran yang beragam, mulai dari non-partisipan hingga partisipan utuh.  

Dalam observasi ini peneliti menggunakan participant observation 

(patisipan utuh) yang dimana peneliti melibatkan diri dalam kehidupan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Alasan peneliti menggunakan participant observation agar data yang diperoleh 

pada saat observasi akan lebih lengkap, akurat, dan terpercaya.  

2. Wawancara Kualitatif 

Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih 

mendalam berkaitan dengan kerangka menyeluruh dari fenomena yang akan di 

teliti. Sugiyono (2016:188) wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan 

tidak terstruktur. Wawancara secara terstruktur ialah peneliti telah menetapkan 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan tidak menggunakan pedoman 

buku-buku dalam wawancara, peneliti menempatkan diri bebas melakukan 

wawancara atas kebutuhan data penelitian yang diperlukan.  
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Dalam hal ini peneliti menggunakan pelaksanaan wawancara dengan face 

to face yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung atau bertatap 

muka terhadap Staff di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo, keluarga 

narapidana, dan narapidana pelaku tindak kejahatan narkotika yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti guna memudahkan peneliti 

dalam menggali informasi. Adapun tekhnik wawancara yang dipakai peneliti 

yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur itu kondisional. Alasan 

peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur ialah yang 

paling utama bisa menggali sedalam-dalamnya informasi agar data yang 

diperoleh lebih akurat.  

3. Dokumentasi Kualitatif  

Creswell (2010: 267) Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti 

koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, 

diary,surat, dan email). Peneliti menggunakan dokumentasi foto sebagai data 

atau bukti bahwa peneliti telah melakukan pengamatan dan kegiatan bersama 

narapidana pelaku tindak kejahatan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas 

IIB Situbondo, sehingga bukti tersebut bisa menjadi lampiran laporan peneliti. 

Peneliti juga menggunakan internet sebagai bahan tambahan dengan 

permasalahan yang hampir sama dalam permasalahan yang peneliti angkat, dan 

menggunakan buku maupun jurnal untuk melengkapi laporan peneliti. 
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E. Teknik Analisa Data 

Sugiyono (2008:244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang belum 

jelas. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara 

jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Analisis data merupakan proses 

berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang 

penelitian. Tekhnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Sugiyono (2008:247) dengan Mereduksi data akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. Proses reduksi data dimulai sejak pelaksanaan penelitian 

bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan sampai 

penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka 

konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan 

pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, 

reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, 

membuat batas permasalahan dan menulis memo. Peneliti disini memfokuskan 

data pada hal-hal penting terkait Implementasi Program Pembinaan Narkotika 

Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo. 

 



 

34 
 

2. Penyajian Data 

Sugiyono (2008:249) penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Sajian ini 

merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila 

dibaca akan dengan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan 

memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatupada analisis ataupun tindakan 

lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Penyajian data ini dimaksudkan agar 

peneliti mudah mengumpulkan data dan menganalisisnya. Penyajian data 

lapangan dari hasil reduksi data tentu harus berupa jawaban-jawaban dari kunci 

permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Data-data yang disajikan berupa 

rangkuman, jawaban atau uraian singkat berupa teks naratif.   

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah pemaknaan pola-pola yang muncul selama 

proses analisis data. Kesimpulan tersebut dalam bentuk proposisi tentang 

fenomena yang diteliti. Kesimpulan disini berupa temuan baru dan belum 

pernah ada. Temuan masih berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah 

diteliti (Sugiyono 2008: 253). Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan 

melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan 

yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang 

dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, dan 

kekokohannya. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperjelas kondisi 

utuh dari fenomena atau realitas sosial yang diteliti.  
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F. Teknik Keabsahan Data 

Tekhnik keabsahan ini sangat penting bagi peneliti karena digunakan untuk 

memeriksa keabsahan data atau dokumen yang diperoleh saat penelitian, supaya 

hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala informasi 

yang didapatkan oleh peneliti. Keabsahan data merupakan konsep penting dalam 

suatu penelitian yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(reabilitas) agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari 

kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul maka perlu dilakukan 

pengecekan keabsahan data. Sugiyono (2014: 270) Terdapat kriteria kredibilitas 

dengan tekhnik pemeriksaan yaitu: 

1. Perpanjangan pengamatan. 

Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti akan lebih lama beradaptasi 

dilapangan, melakukan penelitian lagi dengan sumber data yang ditemui atau 

sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan ini akan membangun 

keakraban dan pendekatan yang lebih baik dan semakin terbuka antara subjek 

dengan peneliti. Setelah data didapatkan maka perlu di cek kembali di lapangan 

untuk kebenarannya. Ada perubahan ataupun tetap dengan keadaan yang telah 

di teliti maka penelitian sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan benar 

maka, perpanjangan pengamatan perlu di akhiri.  

2. Ketekunan pengamatan. 

Ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Untuk 
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meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan membaca referensi, 

buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan 

membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.  

3. Triangulasi.  

Triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Tekhnik Triangulasi digunakan 

untuk menguji kredibilitas data terkait pengecekan terhadap data-data yang 

diperoleh selama penelitian dilapangan dengan membandingkan data-data 

yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut. Sugiyono (2008: 274) triangulasi dibagi 

menjadi tiga antara lain sebagai berikut: 

a. Triangulasi Sumber 

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber.  

b. Triangulasi Tekhnik 

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan tekhnik yang berbeda. 
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c. Triangulasi Waktu  

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, pengambilan data harus 

disesuaikan dengan kondisi narasumber.  

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. 

Tekhnik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan 

sejawat. Pemeriksaan sejawat memiliki maksud yaitu untuk membuat peneliti 

tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Diskusi dengan teman 

sejawat memberikan kesempatan awal yang baik untuk menjajaki dan menguji 

hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti.  

5. Analisis kasus negatif. 

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda 

atau bahkan bertentangan dengan data yang telah di temukan. Apabila terdapat 

data yang bertentangan dengan penemuan maka, peneliti akan mengubah 

penelitiannya.  

6. Kecukupan referensial. 

Yang dimaksud dengan referensi adalah pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian sebaiknya 

data-data yang ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen 

autentik sehingga lebih dapat dipercaya.  
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7. Pengecekan anggota.  

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data 

sangat penting dalam memeriksa derajat kepercayaan. Adapun yang di cek 

dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan 

kesimpulan. Tujuannya untuk pemeriksaan derajat kepercayaan.  

Peneliti menggunakan tekhnik pengamatan lapangan dengan triangulasi. 

Metode triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu 

tekhnik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Dalam hal ini 

peneliti melakukan cross check dengan subjek dan informan lainnya, dari data 

yang dipilih baik itu melalui wawancara atau dokumen yang ada. Tekhnik 

pemeriksaan ini merupakan triangulasi dengan sumber data yakni 

membandingkan data dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif 

yang dilakukan. Apabila ketika peneliti telah melakukan wawancara, 

observasi, serta dokumentasi menjadi data atau bukti yang sama, maka jawaban 

yang diberikan dianggap sah.  

 

 


