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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian tentang Strategi BNK Siak Dalam Menanggulangi 

Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja Di Kabupaten Siak menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan dasar 

bagi semua penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitiian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

 

B. Lokasi dan waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun Lokasi Penenlitian ini dilaksanakan di  Kabupaten Siak. 

Adapun alasan penelitian  lokasi ini didasari oleh pertimbangan sebagai 

berikut: Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti, bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Strategi BNK Siak Dalam Menanggulangi 

Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja  di Kabupaten Siak. Sehingga 

mempermudah peneliti menganalisis data. 
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2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember - 

Februari 2018. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah : sumber atau tempat 

untuk memperoleh keterangan penelitian. Sedangkan yang menjadi subjek 

dalam penelitian ini adalah 2 orang pegawai di Badan Narkotika Kabupaten 

Siak. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

strategi badan narkotika kabupaten siak dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kabupaten siak.
13

 

 

D. InformanPenelitian 

Dalam penelitian ini informan yang diambil adalah pegawai Badan 

Narkotika Kabupaten (BNK) Siak sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Bapak Windu 

selaku Kasubag umum sekaligus penyuluh, dan Bapak Mulyahruddin 

Matondang selaku penyuluh agama.  

 

E. Teknik pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan 

keterangan secara lisan dari seseorang informan dengan bertatap muka. 

Wawancara yang akan digunakan oleh penulis, semua informasi berasal 

dari sumber informan (subyek).Penulis mewawancarai terdiri dari 2 orang 

yaitu Penyuluh BNK. 
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2. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono metode ini dilakukan 

dengan cara melakukan pengamatan sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang di teliti. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui 

gambaran tentang pelaksanaan strategi BNK dalam menanggulangi 

penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Kabupaten. Dalam metode 

observasi ini, digunakan teknik observasi partisipan. Metode ini digunakan 

sebagai kelengkapan data dan penguat data yang telah diperoleh melalui 

metode wawancara dan dokumentasi.
14

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai 

hal-hal yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, agenda dan sebagainya.
15

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini digunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu : setelah data yang berkaitan dengan 

penelitian terkumpul, lalu disusun dan di klarifikasikan dengan menggunakan 

dengan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan obyek penelitian 

disaat penelitian ini dilakukan. Sehingga dapat menggambarkan jawaban dari 

permasalahan yang telah dirumuskan.
16
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Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis 

data adalah : 

1. Mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil interview, 

observasi dan dokumentasi. 

2. Menyusun seluruh data yang telah diperoleh sesuai dengan keadaan 

dilapangan. 

3. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah disusun untuk menjawab 

rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan. 

 

G. Validitas Data 

Penelitian ini harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena 

itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif yang sangat penting. 

Melalui keabsahan data kredibilitas ( kepercayaan) penelitian kualitatif dapat 

tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

 


