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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitiam kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptis. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap fakta sesuai dengan kenyataan 

yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Pada penelitian 

kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang 

bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang 

diteliti. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau 

pengubahan data veriabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi yang 

apa adanya. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan dikantor Badan Narkotika kota Pekanbaru yang 

beralamat di jl.sutomo. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan oktober 

sampai dengan selesai. Alasan penulis melakukan penelitian ini di Badan Narkotika 

Nasional Kota Pekanbaru adalah dikarenakan Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota 

Provinsi Riau dan merepukan pusat pemerintahan sehingga mempermudah penulis 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 
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3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai di sekretariat Badan 

Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objeknya adalah 

Peranan Badan Narkotika Nasional Kota dalam mencegah penyalahgunaan narkoba 

dikalangan remaja kota Pekanbaru 

3.4 Jenis Data  

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian meliputi data primer dan 

data sekunder karena untuk memperoleh informasi langsung dari informen seperti 

Pegawai/pekerja dikantor Badan Nasional Narkotika Kota Pekanbaru. Menurut H. B 

Sutopo (2002 : 49-54) Sumber Data dapat berasal dari: 

1. Narasumber (Informan) 

Informan  penelitian  merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian 

atau orang yang dianggap mempu memberikan keterangan kepada peneliti terkait 

pemasalahan penelitian.  

2. Dokumen dan arsip 

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu: 

3. Data Primer 
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Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terkait dengan Strategi 

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mencegah penyalahgunaan 

narkoba dikota Pekanbaru.Data primer diperoleh dari; 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

d. Data Sekunder, 

Data  yang  diperoleh  dari keterangan sumber-sumber lainya yang dapat 

menunjang objek yang diteliti yaitu berupa: 

a. Perpustakaan  

b. Dokumentasi  

c. Media sosial 

3.5 Informan Penelitian 

Informan penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan 

informasi, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Fakta yang 

dibutuhkan meliputi kata-kata informan yang memberikan data dan informasi tentang 

bagaimana Peran Badan Narkotika dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada 

kalangan remaja melalui proses wawancara dan pengamatan. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan informasi penelitian melalui informan kunci yang mengetahui 

permasalahan yang mendalam. Adapun yang menjadi informan kunci dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 



44 
 

 

 

Tabel 3.1 

key informan penelitian 

No Nama  Jabatan 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

Tendi Nurhayadi, S.sos 

Wan Suparman, SH 

 

Linda Susanti, S.I.Kom 

Toper  

 

Novrizon  

MS 

Kasubbag Umum 

Kasi Pencegahan dan 

pemberdayaan masyarakat 

Penyuluh Narkoba 

Pengolah Data penyalah 

gunaan narkoba 

Kasi rehabilitas 

Korban penyalahgunaan 

narkoba 

Sumber : Data Olahan 2018 

1.6 analisis data  

Sejalan dengan penelitian ini berisifat deskriptif kualitatif. Analisa data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah 

dilapangan dalam hal ini nasution dalam sugioyono (2013:402) menyatakan “analisa 

telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum terjun kelapangan 
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dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Teknik yang digunakan 

dalam penarikan sampel yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Aktifitas dalam analisa data yaitu: 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,lalu dicari tema dan polanya. 

Data-data direduksi dengan mengambil keabsahannya dan keterkaitannya dengan  

pelaksanaan rehabilitas pada pengguna narkoba. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. dalam 

penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,hubungan antar kaetgori, 

flowchart dan sejenisnya. Cara yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kaulitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Pengambilan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut miles dan hibernian adalah 

penarikan kesimpulan. 

 

 

 


