
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di BNN Kota 

Pekanbaru yang berada di Jl. Sutomo. Sedangkan waktu yang dilakukan selama 

penelitian kurang lebih terhitung dimulai dari tanggal 01 November sampai 

dengan 31 Desember 2016. Alasan kenapa penulis melakukan penelitian di BNN 

Kota Pekanbaru dikarnakan penulis sendiri berasal dari kota Pekanbaru, sehingga 

dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian selama proses 

penelitian dan permasalahan yang diteliti oleh penulis merupakan tugas dan 

kewenangan di kantor tersebut. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yakni 

penelitian deskritif, menurut sugiono (2003:11) penelitian deskriftif yaitu 

penelitian yang berusaha menggambarkan secara terperinci mengenai judul yang 

disajikan dalam bentuk tabel dan tabel tersebut diberi penjelasan yang dilengkapi 

dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan 

yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan 

interprestasi terhadap hasil yang relevan. dan berusaha menjawab dan melihat 

sejauh mana implementasi undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika 

(studi kasus rehabilitasi pecandu narkotikadan korban penyalahgunaan narkotika 

di Badan Nakotika Nasional Kota Pekanbaru). 



32 
 

 
 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yakni data 

primer dan data skunder. 

1. Data Premier 

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan yang dilakukan oleh peneliti di 

lapangan melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar pertanyaan) dokumen 

dan observasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti. 

2. Data Skunder 

Merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber literature, 

artike, jurnal buku serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang 

terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan iformasi yang 

ada mengenai implementtasi Undang-Undang No 35 Tahun 2099 Tentang 

Narkotika (studi kasus rehabilitasi pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru). 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain 

sebagainya. 

3. Wawancara  

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan  

informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan terhadap 

sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah disediakan oleh penulis. 

3.4 Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut sugiyono (2003) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Tentunya dalam penelitian ini penulis dalam melakukan pengumpulan data akan 

menghadapi objek yang diteliti baik itu berupa benda, manusia dan aktivitasnya 

atau peristiwa yang terjadi 

Dari penjelasan populasi menurut ahli tersebut maka populasi dalam 

penelitian ini adalah pegawai di Badan Nakotika Nasional Kota Pekanbaru yang 

berjumlah 5 orang, kemudian populasi dari pecandu dan penyalahguna narkotika 

yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebanyak 18 

orang. 



34 
 

 
 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul mewakili. (Sugioyo, 2008).  

Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik sampling 

purposive sugiyono (2011:84) menjelaskan bahwa: “sampling purposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Dari pengertian diatas 

agar memudahkan penelitian, penulis menetapkan sifat-sifat dan karakteristik 

yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang akan digunakan peneliti 

memiliki ketentuan, Kasi Rehab dari BNN Kota Pekanbaru dan pasien pecandu 

dan korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Pekanbaru. 

Tabel 3.1 

Populas dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel 

1 Kepala BNN Pekanbaru 1 - 

2 Kasubag Umum 1 - 

3 
Kasi Pencegahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 
1 - 

4 Kasi Rehabilitasi 1 1 

5 Kasi Pemberantasan 1 - 

6 Pasien Rehabilitasi 18 18 

Jumlah  19 

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2017 

3.5 Analisis Data 

Untuk mengetahui bagaiman implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Nakotika Nasional Kota Pekanbaru) penulis 
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menggunakan jenis penlitian kualitatif digunakan untuk mengetahui variabel 

mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. 

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskritif analisis yaitu 

melukiskan atau menggambarkan rumusan yang diperoleh dari pengertian 

terhadap data-data yang didapat baik dari hasil studi kepustakaan maupun studi 

lapangan. Selanjutnya data-data yang diperoleh melalui metode diatas mencapai 

suatu kesimpulan mendekati titik kebenaran. Kemudian untuk menganalisa data 

penelitian digunakan metode sosial dalam masyarakat dan tidak mengutamakan 

angka dan statistik, walaupun nantinya tidak menolak data kuantitatif. 


