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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian adalah aktifitas menelaah suatu masalah dengan 

menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk 

menemukan pengetahuan baru yang terandalkan  kebenarannya (objektif dan 

shahih) mengenai “dunia alam” atau “dunia sosial”.
43

 Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field study research) yang bermaksud 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.
44

 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, pandangan, 

motivasi, tindakan sehari-hari, secara holistik, dan dengan metode deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa (narasi) pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
45

 Pendekatan ini 

digunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang berupa 

kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta berupa dokumentasi atau 

perilaku yang diamati. 
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Secara garis besar penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode 

interview dan observasi. Peneliti melakukan interview untuk memperoleh data 

kemudian dilanjutkan dengan observasi sehingga dihasilkan data yang akurat. 

Data yang dihasilkan dari  interview dan observasi  ditelaah dan dikaji secara 

mendalam, diverifikasi, diuraikan, dan disimpulkan. 

Dalam hal ini, penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

yang bersifat deskriptif (descriptive research) dalam arti suatu penelitian 

yang lebih memprioritaskan pada gambaran kejadian-kejadian yang ada yang 

berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak 

mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas tetapi 

menggambarkan kondisi apa adanya. Memberi sebuah gambaran mengenai 

suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui informasi tentang Strategi Badan Narkotika 

Nasional Kota Kediri Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada 

Anak Sejak Usia Dini. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai 

pencari pengumpul data yang kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti hadir 

langsung dalam rangka menghimpun data. Dalam melakukan penelitian 

peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dan keadaan peneliti diketahui 

oleh informan. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangat menentukan 

keabsahan dan kevalidan dalam penelitian yang ilmiah, hal ini harus 
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dilaksanakan semaksimal mungkin walaupun harus mengorbankan waktu, 

materi, dan sarana-sarana lain bahkan peneliti melakukan perpanjangan 

kehadiran ditempat penelitian untuk memperoleh data atau keterangan-

keterangan yang benar-benar valid. 

Peneliti hadir untuk melakukan pengamatan langsung sebanyak lima 

kali dan selebihnya ketika peneliti melaksanakan Praktek Profesi Mahasiswa 

di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri selama dua bulan sebelum 

melaksanakan penelitian. Selain melakukan interview dan observasi, peneliti 

juga ikut langsung dalam kegiatan di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri. 

Seperti mengikuti sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di taman kakak-kanak hingga 

perguruan tinggi. Selain itu peneliti juga mengikuti parenting, kampanye, talk 

show,  ikut serta cegah narkoba pada acara CFD (Car Free Day), dan 

mengikuti koordinasi pembentukan kurikulum terintegrasi untuk Sekolah 

Dasar (SD). 

  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota 

Kediri, Jalan Selomangkleng Nomor 3 Kelurahan Pojok, Mojoroto, Kota 

Kediri. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 22 Januari 2019 sampai 22  

Februari 2019. Selain itu, penelitian ini juga dilaksanakan ketika peneliti 

melaksanakan Praktek Profesi Mahasiswa mulai tanggal 3 September 2018 

sampai 1 Oktober 2018. 
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 Peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional 

Kota Kediri berawal ketika peneliti melaksanakan Praktek Profesi 

Mahasiswa. Ketika melaksanakan praktek peneliti banyak mendapatan 

pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

peneliti diajak untuk terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi bahaya 

narkoba. Sedangkan secara tidak langsung peneliti mendapatkan materi 

bahaya narkoba dari Kepala Seksi P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat), Kepala Seksi Rehabilitasi, Kepala Seksi Sub Bagian Umum, 

dan Dokter yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri.  

Mengingat bahaya narkoba dapat menyebabkan kematian dan banyak 

kasus penyalahgunaan narkoba sudah dimodifikasi, seperti mencampurkan 

narkoba ke dalam makanan dengan target sasaran anak-anak. Badan 

Narkotika Nasional Kota Kediri mempunyai strategi tersendiri untuk 

melakukan upaya pencegahan pada anak sejak usia dini. Oleh karena itu, 

peneliti ingin melaksanakan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota 

Kediri.   

 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland sumber utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti 

dokumen.
46

 Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh 
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pihak yang berkepentingan. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung 

dengan subjek penelitian yaitu penyuluh dan kepala seksi P2M (Pencegahan 

dan Pemberdayaan Masyarakat) dengan menggunakan pedoman wawancara. 

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, 

yaitu berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku, arsip lokal, 

studi pustaka, jurnal ilmiah dan referensi lain.
47

  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Interview (Wawancara) 

Menurut Suharsini Arikunto interview adalah pengumpulan data 

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematika 

dan berdasarkan tujuan penelitian  pada umumnya. Dua orang hadir 

secara fisik dalam proses tanya jawab itu dan masing-masing dapat 

menggunakan aturan komunikasi secara wajar dan lancar.
48

 Interview 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit.
49

  

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu 

dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview sebagai 

berikut: 
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a. Subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

b. Sesuatu yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar 

dan dapat dipercaya. 

c. Interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.  

Interview dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Interview terstruktur digunakan sebagai teknik pegumpulan data apabila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan interview, pengumpul data 

telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Interview terstruktur 

ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data 

mencatatnya. Dalam melakukan interview, selain harus membawa 

instrumen sebagai pedoman untuk interview, maka pengumpul data juga 

dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan 

material lain yang dapat membantu pelaksanaan interview menjadi 

lancar.  

Sedangkan interview tidak terstruktur adalah interview yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman interview yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dalam 

interview tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data 

apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan 
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apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap 

setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan 

berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.
50

  

Interview juga diartikan sebagai percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewed) pihak yang memberikan jawaban pertanyaan itu. Jadi 

dalam penelitian ini pihak pertama adalah peneliti dan pihak yang kedua 

adalah kepala seksi P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) 

dan dua orang penyuluh Badan Narkotika Nasional Kota Kediri.  

2. Metode Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Observasi merupakan cara untuk 

mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa 

baik berupa manusia, benda mati, atau alam.
51

  

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi sebagai teknik 

pengumpulan data mempunyai ciri spesifik. Jika interview selalu 

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, 

tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan 
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observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan apabila responden yang 

diamati tidak terlalu besar.
52

  

Orang yang bertugas melakukan observasi disebut observer atau 

pengamat. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengamati obyek disebut 

pedoman observasi. Kelebihan observasi adalah data yang diperoleh 

lebih dapat dipercaya karena dilakukan atas pengamatan sendiri. 

Sedangkan kelemahan observasi adalah bisa terjadi kesalahan interpretasi 

terhadap kejadian yang diamati.
53

  

Dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 

dibedakan menjadi observasi berperan serta (participant observation) dan 

observasi nonpartisipan (non participant observation). Observasi 

berperan serta, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Ketika 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan 

oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi 

partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

nampak. Sedangkan observasi non patisipan, peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen.  

Menurut segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat 

dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi 
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terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, apa 

yang akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya. Sedangkan observasi 

tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena 

peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang apa yang akan diamati. 

Ketika melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen 

yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.
54

  

3. Metode Dokumenter 

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumenter adalah mencari 

data yang variabelnya berupa tulisan dan (paper), seperti buku, majalah, 

dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
55

 

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan 

dengan melihat dokumen-dokumen resmi, seperti catatan-catatan serta 

buku-buku penelitian yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan 

data merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang 

atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. 

Penerapan metode dokumentasi biasanya peneliti menyusun 

instrument dokumentasi dengan menggunakan check list terhadap 

beberapa variabel yang akan didokumentasikan. Dokumentasi merupakan 

sumber yang stabil, dapat digunakan sebagai bukti untuk pengujian, 

mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif, sehingga mudah ditemukan 
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dengan teknik kajian isi. Selain itu, hasil penelitian akan membuka 

kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang 

diselidiki.
56

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini 

Nasution menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus 

sampai penulisan hasil penelitian.
57

 

Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data 

bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul 

banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, foto, biografi, artikel, dan 

sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan 

metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan 

menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-

kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. 

Sedangkan analisis deskriptif-kualitatif merupakan  suatu teknik yang 

menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul 
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dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi 

yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan 

menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tujuan deskriptif ini untuk 

membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Hasil data atau temuan selama pelaksanaan penelitian berlangsung 

penting untuk diuji validitas dan kehandalannya, untuk membuktikan bahwa 

hasil penelitian sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Uji kredibilitas atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 

dengan perpanjangan keikutsertaan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat.
58

 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 

penelitian.
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Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

Maksud dan tujuan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini 

adalah dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh 

pemutar balik fakta, baik yang berasal dari diri sendiri, maupun dari 

responden dan selain itu dapat membangun kepercayaan subyek, dengan 

terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup panjang, peneliti dapat 

mendeteksi dan memperhitungkan pemutar balik fakta yang mungkin 

mengotori data. 

b. Meningkatan Ketekunan 

Meningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Cara tersebut akan membuat kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Meningkatkan ketekunan dapat membuat peneliti melakukan pengecekan 

kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau benar. Maka 

peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 

tentang apa yang diamati.  

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan membaca berbagai 

referensi buku atau hasil penelitian atau dokumen yang terkait dengan 

temuan yang diteliti. Sehingga akan membuat wawasan peneliti semakin 

luas dan tajam untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau 

tidak.
59

 Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
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menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang  relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi, kalau perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi 

merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sudut, malakukan 

pembuktian temuan dari berbagai sumber informasi. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

yaitu, sumber, metode, penyidik, dan teori.
60

 

Triangulasi dalam  pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

Terdapat tiga jenis triangulasi diantaranya yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi 

sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara 

mengecek data berdasarkan waktu yang berbeda. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, 
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belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

dapat dipercaya.
61

  

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan 

memanfaatkan sumber dan penyidik. Teknik triangulasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat 

dicapai peneliti dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi.  

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.  

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. Teknik triangulasi dengan penyidik artinya dengan jalan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat 

lainnya membantu mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data 

d. Diskusi Dengan Teman Sejawat 

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik 

dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan maksud:  
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1. Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan 

kejujuran. 

2. Diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang 

baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari 

pemikiran peneliti. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaga dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengakap belajar penelitian dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian.  

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data.  

c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan peneliti. 


