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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat 

kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa data lisan dari orang-orang, dan perilaku-perilaku yang diamati.
47

 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Badan Narkotika Kabupaten Kampar dan 

waktu penelitian berlangsung bulan Juni sampai bulan September 2017. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dilapangan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi guna mengetahui 

Bimbingan Kesehatan Mental dalam Menumbuhkan Ketenangan Jiwa 

Residen Di Badan Narkotika Kabupaten Kampar. 

2. Data Sekunder 

Data skunder yaitu yang diperoleh dari dokumentasi Badan 

Narkotika Kabupaten Kampar yang terkait dengan penelitian ini dan buku-

buku diperpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.  
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D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden.
48

Key 

informan dalam penelitian ini adalah 2 Orang konselor yang bekerja di Badan 

Narkotika Kabupaten Kampar dan dua orang konselor ini adalah konselor 

yang memang dipilih yang sesuai dengan bidangnya dan informan dalam 

penelitian ini adalah 2 orang residen yang mengikuti program rehabilitasi dan 

dua orang residen tersebut adalah orang yang sudah dipilih dan mereka adalah 

orang yang menjalankan bimbingan dengan baik di Badan Narkotika Kampar . 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap suatu objek yang akan diteliti.
49

 Teknik observasi ini 

digunakan untuk mengamati pelaksanaan bimbingan kesehatan mental 

dalam menumbuhkan ketenangan jiwa residen di Badan Narkotika 

Kabupaten Kampar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
50

 Peneliti mengadakan 

wawancara dengan konselor di Badan Narkotika Kabupaten Kampar. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, buku, agenda, dan sebagainya.
51

 Dokumentasi dilakukan untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam melengkapi data-

data yang sudah ada. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data di dalam penelitian kualititatif berbeda dengan 

kuantitatif, jika kuantitatif menggunakan validitas dan reliabilitas, dalam 

penelitin kualitatif menggunakan konsep keabsahan data. Keabsahan data akan 

meningkatkan kedalaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti 

maupun konteks di mana fenomena itu muncul, jadi pemahaman yang 

mendalam atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang terkandung dalam 

penelitian kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti 

(meaning) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau 

masalah tertentu mengenai peristiwa observasi dan kemanusiaan dengan 

kompleksitasnya secara mendalam. 

Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan, 

yaitu sebagai berikut:
52

 

1. Perpanjangan keikutsertaan. 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri 

keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 
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Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam latar penelitian 

atau dengan kata lain perpanjangan keikutsertaan sama dengan lama-lama 

di lokasi responden.Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan 

pengamatan dengan kembali lagi kelapangan untuk memastikan apakah 

data yang telah diperoleh telah benar. 

2. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci.
53

 Dalam penelitian ini peneliti meningkatkan ketekunan dengan cara 

membaca berbagai referensi buku, dokumentasi yang berkenaan dengan 

bimbingan kesehatan mental dalam menumbuhkan ketenangan jiwa 

residen di Badan Narkotika Kabupaten Kampar . 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi 

dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi 

dengan sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data.
54

Teknik triangulasi yang 

penulis lakukan yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan 
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dengan data hasil wawancara, selanjutnya menanyakan kembali hasil 

wawancara dengan konselor atau responden kepada key informan atau 

konselor di Badan Narkotika Kabupaten Kampar. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka 

langkah selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada. Yang mana 

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul lalu 

digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan 

yang telah dirumuskan.
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