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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 

yang ada sekarang berdasarkan data-data. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai 

pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Deputi 

Pencegahan BNN Kota Pekanbaru. 

2. Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
20

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif 
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sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh).
21

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Bidang/Deputi Pencegahan Narkoba Kota Pekanbaru Jalan DR. 

Sutomo No. 15 Kota Pekanbaru 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai awal Desember 2015 – April 2016. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah: sumber atau tempat 

untuk memperoleh keterangan penelitian.
22

Sedangkan yang menjadi subyek 

dalam penelitian ini adalah 5 orang pegawai di Deputi Pencegahan BNN Kota 

Pekanbaru. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan program Pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota 

Pekanbaru. 
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D. Instrumen dan Informan Penelitian 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian oleh Suharsimi Arikunto,
23

 menyatakan 

bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang 

digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan 

wawancara dan panduan dokumentasi. 

2. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini informan yang diambil adalah pewagai Badan 

Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 5 (lima) orang, yaitu Tendi 

Nurhayadi selaku Kasubag Umum, Wan Suparman selaku Kasi 

Pencegahan dan Dayanmas, Sandi Risto selaku psikolog, Eko Wahyu 

selaku Penyidik Pratama, dan Fitriani selaku penyuluh. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data yang maksimal penulis menggunakan metode sebagai 

berikut:  

1. Interview.  

Metode interview adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan 

keterangan secara lisan dari seorang informan dengan bercakap-cakap 

                                                           
23

 Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 

hlm. 136 



 

 

28 

berhadapan muka dengan orang lain.
24

Dalam interview atau wawancara 

yang akan digunakan oleh penulis, semua informasi berasal dari sumber 

informan (subyek), yaitu petugas BNN yang telah dipilih oleh peneliti. 

Metode interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan 

data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistimatika dan 

berlandaskan pada tujuan penelitian.
25

 

2. Observasi.  

Menurut Sutrisno Hadi metode ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan sistimatis terhadap fenomena-fenomena yang 

diteliti.
26

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui gambaran 

tentang pelaksanaan pembinaan dalam menanggulangi depresi pecandu 

narkoba oleh BNN Kota Pekanbaru. Dalam metode observasi ini, 

digunakan tehnik observasi partisipan artinya peneliti turut ambil bagian 

dalam setiap kegiatan yang diteliti. Metode ini digunakan sebagai 

kelengkapan data dan penguat data yang telah diperoleh melalui metode 

interview dan dokumentasi. 

3. Dokumentasi  

Yaitu metode untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen 

baik berupa gambar, tulisan atau bentuk yang lainnya.
27

Metode ini 

menggunakan pendekatan atau pengumpulan data yang berupa 
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dokumentasi kegiatan lapangan sehingga metode ini diperlukan dalam 

rangka menguatkan temuan data di lapangan ketika dalam penelitian.  

 

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 diklarifikasikan dengan menggunakan kata-kata 

sedemikian rupa untuk menggambarkan obyek penelitian disaat penelitian ini 

dilakukan. Sehingga dapat menggambarkan jawaban dari permasalahan yang 

telah dirumuskan.
28

 

Dalam menganalisa data deskriptif kualitatif, penulis menggunakan 

proses berfikir induktif yaitu: Analisis data dengan menggunakan metode 

induktif adalah analisis data dengan menggunakan proses logika yang 

berangkat dari data empirik lewat observasi menuju suatu teori atau 

kebenaran.
29

 

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 di 

lapangan.  

3. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah disusun untuk menjawab 

rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan. 

                                                           
28

 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmian Dasar Metode Teknik, (Bandung: 

Tarsito, 1985), hlm. 139 
29

 Syaifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: P.aka Pelajar, 1998), hlm. 40.  



 

 

30 

G. Validitas Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. 

Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif 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.
30

  

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi 

dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini 

yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 
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