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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan 

perhitungan.
13

 Atau di istilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan 

pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut 

Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.
14

 Adapun ciri-

ciri pendelitian deskripstif menurut Sudjarwo adalah sebagai berikut :
15

 

a. Deskripstif merupakan penelitian yang membuat narasi data denagn 

semua hal yang berkaitan dengan pemunculan data. 

b. Penelitian deskriptif atau kualitatif semata-mata hanya menggambarkan , 

membuat ramalan atau prediksi. Untuk penelitian ini harus rinci dan 

lengkap menjelaskan semua fenomena yang ada pada sekitas data. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di 

Unit Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten Kampar Riau. 

                                                           
13

Lexi J, Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2002), h. 2 
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Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 
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Sudjarwo. Metode Penelitian Sosial. (Bandung: Mandar Maju. 2011) h.12-14 
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Adapun waktunya selama 6 bulan: 

No Uraian Kegiatan 
Pelaksanaan Kegiatan 

Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1. Pengajuan Judul       

2. Pengajuan Pembimbing       

3. Seminar proposal       

4. Perbaikan proposal       

5. Pengajuan surat riset       

6. Penelitian       

7. Pengolahan data       

8. Laporan skripsi       

9. Sidang munaqasah       

 

C. Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat 

berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau 

suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.  Data 

penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, 

wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar 

terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.  

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:
16

 

1. Data Primer : merupakan data yang dihimpun secara langsung dari 

informasi dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer dari hasil observasi 

partisipasi dan wawancara terhadap informan 

2. Data Sekunder : data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari hasil 

dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi 

terkait dengan peneliti. 
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Moh. Prabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis ,(Jakarta: Bumi Aksara, Cet-1) h.11 
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi, dengan 

pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden.
17

 

Informan dalam penelitian ini adalah konselor selaku penyelenggara kelompok 

di Unit Rehabilitasi BNK Kampar Riau yaitu Elita Fatma, S.Pd, Parwan Kasra, 

A.Md, dan Poni Rahman, S.Pd.I. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data seperti : 

1. Dokumentasi 

Dokumen barang yang tertulis. di dalam memakai metode 

dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah,    dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam 

pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan 

saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan 

simbolsimbol.  

Penulis menggunakan data dokumen berupa arsip dan laporan dari 

Konselor Unit Rehabilitasi BNK Kampar Riau untuk mengetahui tentang 

bagaimana tahapan konseling yang dilakukan kepada residen. 
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Arkunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka 

Cipta. 2006) h.32 
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2. Wawancara 

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang 

dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data 

melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak 

langsung. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung 

dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses 

wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara 

langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan 

Wawancara/interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk 

pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun 

sebelumnya). 

Penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang berakitan 

dengan penelitian untuk menemukan informasi dan pandangan dengan 

cara berkomunikasi langsung dengan responden 

3. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistemati 

fenomena-fenomena yang diselidiki. metode observasi menurut Mardalis, 

adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk 

menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu 
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studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial 

dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.
18

 Data 

yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, 

yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis 

sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan 

yang memadai. Penulis mengadakan pengamatan terhadap konseling 

kelompok residen di Unit Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten 

Kampar Riau yang ditemukan dilapangan yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pembahasan 

secara deskripstif yaitu analisis menggambarkan secara kongkrit permasalahan 

yang ditetapkan, kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif. Yaitu 

data yang diperoleh dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan 

kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
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Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1995), h.63 


