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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Riau, Jl. Pepaya, No.65 Kota Pekanbaru. Dan waktu penelitian ini berlangsung 

pada bulan desember-januari 2017. 

 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai atau pekerja di 

Sekretariat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, sedangkan yang menjadi 

Objeknya adalah Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam mencegah 

penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan remaja. 

 

3.3 Sumber Data  

1. Data primer, sebagai data primer dalam penelitian ini adalah langsung dari 

Pegawai Sekretariat/Pekerja dikantor Badan Narkotika Nasional Provinsi 

tersebut. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi 

dan internet. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara, yaitu mengambil pendapat, dan informasi dari responden 

dengan mengadakan komunikasi langsung. 

2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian 
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3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis terutama arsip-arsip 

penting yang berkaitan dengan masalah-masalah/ penelitian. 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian,dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah seluruh pegawai/pekerja di Sekretariat BNNP Riau yang 

berjumlah 72 orang. Sedangkan sampel penelitian ini sebagian dari populasi  

maka yang menjadi sampel penelitian ini adalah 5 Orang. Alasan mengambil 

sampel 5 orang adalah karena jumlah dari staf dalam bidang pencegahan adalah 4 

orang dan 1 orang di ambil dari Kepala bagian Administrasi. 

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

No Sub Populasi Populasi Sampel 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

Kepala BNNP 

Kabag Umum 

Kasubag Perencanaan 

Kasubag Administrasi dan staf 

Kepala dan staf Bidang Pencegahan 

Kepala Bidang Rehabilitasi dan staf 

Kabid Pemberantasan 

Kepala Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat dan staf 

1 

1 

2 

20 

4 

28 

14 

 

4 

 

 

1 

4 

 Jumlah 73 5 

Sumber BNNP Riau 2016. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif,maka analisa yang 

digunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif, Analisa data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

dilapangan dan setelah dilapangan dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono 
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(2013:402) menyatakan “ analisa telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah. Sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian.  Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel yaitu purposive 

sampling. Teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. 

Aktivitas 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 

menguji keabsahannya dan keterkaitannya dengan pelaksanaan rehabilitasi 

pada pengguna narkoba di yayasan satu bumi pekanbaru. 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Cara yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Pengambilan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan. 

 


