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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor ialah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari orang-orang 

serta perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu tersebut secara utuh (Moleong, 2015:4).  

Adapun peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dikarenakan penelitian 

ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai fakta-

fakta dalam bentuk rinci tentang aktivitas humas dalam menginformasikan program 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di 

kabupaten Lumajang.  

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskripif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menunjukkan 

gambaran fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat lampau 

serta berusaha untuk mendapatkan data apa adanya yang kemudian akan 

mendeskripsikan apa adanya (Muslimin, 2016:136-137). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe dan pendekatan deskriptif 

kualitatif dikarenakan untuk mengetahui secara detail bagaimana Aktivitas Humas 

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Menyebarluaskan Informasi Pencegahan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten 
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Lumajang yang dimana saat ini kondisi kabupaten Lumajang mengalami “darurat 

narkoba” yang telah menyebar di beberapa daerah dan pelosok. Dengan menggunakan 

tipe ini, diharapkan mampu mendapatkan informasi yang mendalam tentang masalah 

dalam penelitian tersebut. Melalui penelitian deskriptif ini, maka diharapkan dapat 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai Humas BNN Kabupaten Lumajang dalam 

melaksanakan tugas menyebarluaskan informasi program Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sehingga dapat diketahui pula 

hal apa saja yang menjadi faktor pendukung maupun penghambat subyek dalam 

melaksanakan aktivitas tersebut. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian  

Adapun pengumpulan data dan observasi pada penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan April 2019 dan dilanjutkan dengan mengolah data setelah data terkumpul. Lokasi 

penelitian dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang, 

Jalan Gatot Subroto, Sidomukti, Sukodono, Kabupaten Lumajang Jawa Timur 

dikarenakan Lumajang adalah termasuk kabupaten yang sudah memasuki kategori 

gawat darurat narkoba.  

3.4 Fokus Penelitian 

 Adapun di dalam sebuah penelitian kualitatif, tidak bisa ditetapkan penelitiannya 

berdasarkan variabel penelitiannya saja. Akan tetapi, lebih pada keseluruhan situasi 

sosial yang diteliti yang mempunyai aspek tempat, pelaku dan juga aktivitas yang 

berkesinambungan. Agar penelitian tidak terlalu luas, maka ada batasan-batasan yang 

diberikan dalam proses penelitian yang di dalam penelitian kualitatif disebut dengan 

fokus penelitian (Sugiyono, 2014:215). 
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 Dalam penelitian ini, fokus penelitian akan lebih mengarah pada bagaimana 

aktivitas humas BNN Kabupaten Lumajang dalam menyebarluaskan informasi program 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), 

peneliti telah menetapkan unsur-unsur yang akan diteliti dalam aktivitas humas 

mennginformasikan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dan unsur-unsur tersebut meliputi: 

1. Pelaksanaan kegiatan humas dalam menyebarluaskan informasi program 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN). 

2. Pesan yang disampaikan oleh humas mengenai program Pencegahan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

3. Media yang digunakan oleh humas dalam menyebarluaskan informasi 

program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN). 

4. Sasaran atau khalayak yang menjadi target disampaikannya informasi 

program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN). 

5. Hambatan yang didapatkan dalam menyebarluaskan informasi program 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN). 

6. Peningkatan informasi  penyebarluasan informasi program Pencegahan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

dinilai sudah efektif atau belum efektif. 
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Peneliti akan melakukan penelitian pada aktivitas humas dalam menyebarluaskan 

informasi program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) selama April 2018 - April 2019. 

3.5 Subjek Penelitian 

Untuk menentukan subjek atau informan pada penelitian ini menggunakan teknik 

nonprobability yaitu sampel jenuh atau biasa disebut total sampling, teknik penentuan 

sampel dengan cara mengambil seluruh anggota dalam populasi tersebut untuk dijadikan 

responden atau subyek (Sugiyono, 2013:124). 

Dalam penelitian ini, subyek yang digunakan ialah pegawai bidang Humas Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang yang beranggotakan 3(tiga) orang. Alasan 

peneliti memilih Humas BNN Kabupaten Lumajang sebagai subyek adalah dikarenakan 

Humas BNN Kabupaten Lumajang merupakan bidang yang menangani langsung hal-hal 

yang berhubungan dengan pihak eksternal, seperti menyebarkan informasi program 

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

  Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu 

diantara lain : 

3.6.1 Wawancara 

Pada teknik ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung pada bagian 

humas BNN Kabupaten Lumajang tentang aktivitas apa saja yang di lakukan humas 

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang dalam menyebarluaskan informasi 

terkait program sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Lumajang kepada masyarakat. Bentuk 
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wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dalam teknik 

wawancara penulis membuat daftar pertanyaan lebih dahulu dengan tujuan agar 

pertanyaan yang akan diajukan tidak menyimpang dari permasalahan penelitian. 

Sedangkan dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti akan mengajukan pertanyaan 

yang tidak terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara ini mempunyai peran 

sebagai pendukung informasi atau data yang diperoleh dari narasumber. 

3.6.2 Observasi 

Observasi adalah adalah teknik pengumpulan data dengan cara observasi atau 

mengamati secara langsung bagaimana aktivitas humas yang berada di kantor Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang. Melalui teknik ini peneliti akan terlibat 

langsung dalam organisasi agar lebih mudah dalam proses penggalian data. Observasi 

dilakukan peneliti dengan cara mengikuti segala bentuk kegiatan Humas BNN 

Kabupaten Lumajang yang berkaitan dengan program Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), termasuk ketika melakukan 

sosialisasi ke berbagai tempat, pertemuan dengan media relations, menerbitkan berita 

di website dan beberapa aktivitas-aktivitas lainnya yang berhubungan dengan 

menyebarluaskan informasi program. 

3.6.3 Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah teknik yang menggunakan 

dokumen baik resmi maupun tidak resmi yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek 

penelitian. Teknik pengumpulan data ini di lakukan dengan mengumpulkan berbagai 

catatan aktivitas dan kegiatan humas maupun data responden yang ada pada humas. 
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3.7 Uji Keabsahan Data 

 Untuk menguji keabsahan data, peneliti akan melakukan dengan teknik 

pemeriksaan. Dalam memperoleh keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat 

dilihat derajat validitas internal, validitas eksternal, ketergantungan dan kepastian 

(Muslimin, 2016:68) 

Menurut Lexy J. Moleong (2015:330) triangulasi ialah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah 

membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitiatif. 

Dalam penelitian ini akan menjelaskan hasil wawancara dari subyek. Peneliti akan 

menjelaskan hasil wawancara yang dilakukan dengan subyek dengan isi suatu 

dokumentasi yang telah didapatkan yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu 

Aktivitas Humas dalam Menyebarluaskan Informasi Program Pencegahan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

3.8 Teknik Analisis data 

 Teknik analisis data adalah cara untuk menarik suatu kesimpulan. Tujuan dari 

teknik analisis data adalah untuk memperjelas dalam pemahaman informasi data. Peneliti 

menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisa data yang bertujuan 

menemukan konsep sebagai kesimpulan.  

Menurut (Hamidi, 2004:73-74) analisa penelitian dilakukan dengan cara: 
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3.8.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dimaksud data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi dicatat di dalam lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif 

dan reflektif. Dalam hal ini, deskriptif adalah catatan alami sedangkan reflektif ialah 

catatan yang memberi kesan, pendapat dan juga komentar. 

3.8.2 Reduksi Data 

Reduksi data atau memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang 

mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau menjawab 

pertanyaan penelitian. 

3.8.3 Penyajian Data 

Data-data yang telah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, 

gambar, grafik, tabel, kurva maupun diagram. Tujuan dari penyajian data ialah untuk 

menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. 

3.8.4 Penarikan Kesimpulan 

Tahap selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dengan mencocokan kembali data-data 

yang telah terkumpul menjadi reduksi data dan selanjutnya pada penyajian data. Hal ini 

penting dilakukan untuk menyepakati data sebagai sebuah laporan penelitian yang 

memiliki tingkat kebenaran tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 


