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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Guna menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam Penelitian ini, penulis 

akan menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul laporan 

Penelitian ini. Dengan adanya penjelasan judul ini, diharapkan tidak akan 

menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh  penulis 

Penelitian ini. Judul Penelitian yang dibahas adalah “Upaya Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung”.  

Upaya dan usaha, akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar, dsb), daya upaya; berupaya.1 Dalam penelitian ini, 

maksud upaya menurut peneliti adalah tentang kegiatan yang dilakukan bidang 

pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung (BNNP Lampung) dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.  

Pencegahan dan proses, cara, perbuatan mencegah; penolakan.2 Pencegahan 

adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi pengetahuan dan 

kesadaran, tentang akibat buruk/bahaya penyalahgunaan napza, untuk meningkatkan 

ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah 

penyalahgunaan napza. 3 Prayitno dan Erman Amti mengutip pendapat Horner dan 

                                                           
 1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:  Pusat Bahasa , 

2008),  h. 1595 
2 Ibid. h.268 

 3 Abu Hanifah dan Nunung Unayah, “Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza 

Melalui Peran Serta Masyarakat”, Informasi, Vol. 16  No. 01 (2011) 
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McElhaney, pencegahan  merupakan upaya mempengaruhi dengan cara yang positif 

dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum 

kesulitan atau kerugian itu benar-benar terjadi.4 Dalam penelitian ini, maksud 

pencegahan menurut peneliti adalah upaya yang dilakukan bidang P2M di BNNP 

Lampung dalam bentuk bimbingan atau penyuluhan, atau kegiatan- kegiatan lain 

yang membantu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.  

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan 

dapat menimbulkan ketergantungan.5 Penyalah Guna adalah orang yang 

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum6 Dalam penelitian ini, 

maksud narkoba menurut peneliti adalah obat-obatan yang dapat menyebabkan 

kecanduan dan dapat membahayakan seseorang baik secara fisik maupun psikis.  

Dalam Pasal 64 ayat (1) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan 

Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat 

BNN. 7 Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah instansi vertikal Badan Narkotika 

Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika BNNP 

                                                           
 4 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), h. 203. 

 5 Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja, ( Jakarta : 2012), h.2 

 6 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017,  Tentang 

Standar Pelayanan Rehabiltasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009,Tentang Narkotika 
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berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional 

dan dipimpin oleh Kepala.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Objektif  

 Di kota Bandar Lampung BNN Provinsi Lampung merupakan 

lembaga yang profesional dan mampu berperan di bidang pencegahan  dan   

pemberantasan   penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). 

Masalah penyalahgunaan narkoba juga tiap tahun menjadi perbincangan dan 

masalah yang harus diperhatikan terutama pada kalangan muda. Upaya yang 

di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung diharapkan 

mampu memberi pemahaman dan kesadaran dalam pencegahan 

penyalahgunaan narkoba. 

Layanan Bimbingan dan Konseling dapat berfungsi pencegahan 

(preventif) artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. 

Dalam fungsi pencegahan ini layanan yang diberikan berupa bantuan kepada klien 

agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. 

2. Subjektif 

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal 

ini didukung oleh tersedianya data-data dan berbagai literatur yang dibutuhkan 

dalam penelitian penulis sebagai referensi.  
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C. Latar Belakang Masalah 

Dalam al-qur’an  dan al- hadits tidak disebutkan seacara langsung masalah 

narkotika. Akan tetapi  karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh 

penyalahgunaan narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau  

khamr. Maka ayat al-quran dan al-hadits Rasulullah yang melarang dan 

mengharamkan minuman keras atau khamr dapat dijadikan dalil atau dasar terhadap 

dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika8. Dalil-dalil tersebut Antara 

lain, Allah berfirman ; 

ۡ۞يَسۡ  َۡن   كََ  رۡ وُلَن َخم  ر ۡ وَۡۡٱل  س  َمي  ۡم  ۡۡٱل  بَرن ۡأَك  َمآ هن من َۡوإ ث  ۡل وُلنَّاس  ف عن َۡوَمنََٰ َۡكب يٞر ٞم ۡإ ث  َمآ ۡف يه  قنل 
َمۗاَۡويَسۡ  ه  ع  ۡكَّف  ۡقنل  وَن َۖ  كََ َۡمااَيۡيننف  ََۗۡوُلَن عَف 

ۡۡٱل  ل َ ۡينَبي   ن
نَۡكذََٰ تۡ لَكنمنۡۡٱّللَّ ٓيََٰ ۡتَتَفَۡۡٱۡل  و َۖۡلَعَوُلَّكنم   ٩١٢ۡكَّرن

ۡۡ
Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 

Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka 

menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. 

Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan 

(QS.Al.Baqarah ; 219). 

 

Dalam hadits Rasulullahu saw;  

 كهيۡرسَۡلۡهللاۡصۡم:ۡن ۡكلۡمسكرۡومفتر
Artinya: Rasulullah saw melarang dari setiap barang yang memabukkan dan yang 

melemahkan akal dan badan (HR. Ahmad dan Abu Dawud). 9 

 

Saat ini Indonesia menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup manusia. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Puslitkes 

                                                           
 8 BNN, Narkotika Dalam Pandangan Agama, ( Jakarta : 2012), h.16       

 9  ibid, h. 17.  
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UI tahun 2017 tentang Penyalah guna Narkoba diperkirakan bahwa angka prevelensi 

penyalah guna Narkoba adalah sebesar 1,77% atau sebanyak 3,3 juta penyalah guna. 

Sementara itu menurut data terakhir yang dihimpun BNN dan Polri 6 tahun terakhir 

yaitu dari tahun 2012 – 2017, jumlah kasus dan tersangka tindak pidana Narkoba 

sebanyak 178.854 kasus dan 230.342 tersangka, sedangkan kasus dan tersangka 

tindak pidana Psikotropika sebanyak 9,475 kasus dan 10,959 tersangka.10 

Gambar 1 

Jumlah Pravalensi Penyalahguna Narkoba Tahun 2017.11 

 

 

Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol Tagam Sinaga menyebutkan, tingginya 

angka prevalensi pengguna penyalahgunaan narkoba tersebut, ada dua penyebab. 

Pertama, Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatra yang 

merupakan lalu lintas barang haram mulai dari Aceh hingga Lampung dan Jawa. 

Kedua, masih lemahnya pemberantasan narkoba mulai dari pengguna, kurir, 

                                                           
10 Sumber : Hasil Survei Penyalahguna Narkoba Tahun 2017, Puslitdatin BNN 

 11 Ibid.,  

3,3 Juta/1,77% 

Pravalensi 

Penyalahguna 
Narkotika

Usia 10-59 Tahun

1,9 Juta Coba Pakai 

920 Ribu 
Teratur Pakai 

547 Ribu 
Pecandu 
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pengedar, dan bandar narkoba. Berdasarkan data BNNP Lampung, pada tahun 2014 

angka pengguna narkoba di Lampung mencapai 74.224 orang, dan meningkat pada 

2017 menjadi 128.529 orang. Kondisi tersebut menempatkan Lampung berada di 

peringkat ke-10 pada 2014, dan terakhir tahun 2018 menjadi peringkat delapan 

nasional. 

Angka prevalensi pengguna penyalagunaan narkoba dari tahun 2014 yakni 

1,24 meningkat menjadi 1,94 dengan jumlah populasi di Lampung pada kisaran 10-53 

tahun dengan kisaran jumlah 6.028.700 jiwa penduduk. Di Sumatera, Lampung 

berada di peringkat ketiga, dengan 282.323 pengguna atau 2,53 angka prevalensi dari 

total 10.137.500 penduduk pada usia 10-54 tahun. Pada awalnya Provinsi Lampung 

menurut data yang diperoleh, menduduki peringkat ke-33 dari 34 provinsi di 

Indonesia. Kemudian, naik ke peringkat 10, dan rilis terakhir berada di posisi delapan 

''Di (Pulau) Sumatra peringkat tiga”. 12 

Table 1 

Angka Prevalensi Penyalahguna Narkoba Di Indonesia Tahun 201713 

 

Provinsi 
Jumlah Penyalahguna angka 

prevalensi (%) 

Populasi 

(10-59thn) Turun Stabil Naik 

DKI Jakarta 234.590  260.656 286.722 3,34 7.800.600 

Sumatera Utara  230.991 256.657 282.323 2,53 10.137.500 

Kalimantan timur  39.520 43.911 48.302 2,12 2.071.436 

Jambi  47.859 53.177 58.494 2,02 2.626.200 

Kalimantan Tengah  35.083 38.981 42.879 1,98 1.967.200 

Kalimantan Selatan  53.631 59.590 65.549 1,97 3.025.600 

Sulawesi Selatan  109.230 121.366 133.503 1,95 6.237.800 

Lampung  105.160 116.845 128.529 1,94 6.028.700 

Riau  82.273 91.415 100.556 1,87 4.893.700 

                                                           
12Yasin habibi, “lampung peringkat tiga pengguna narkoba di sumatera” . republika,  

(online), tersedia di : https://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/19/p5u88a423-lampung-

peringkat-tiga-pengguna-narkoba-di-sumatra (22 juli 2018, 19:33 wib) 
13 Sumber data : Hasil Survei Penyalahguna Narkoba Tahun 2017, Puslitdatin BNN  

 

https://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/19/p5u88a423-lampung-peringkat-tiga-pengguna-narkoba-di-sumatra%20(22
https://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/19/p5u88a423-lampung-peringkat-tiga-pengguna-narkoba-di-sumatra%20(22
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Banten  153.400 170.444 187.488 1,83 9.296.400 

JawaBarat  580.934 645.482 710.030 1,83 35.242.100 

NTB  57.527 63.918 70.310 1,80 3.556.800 

Sumatera Barat  59.951 66.612 73.274 1,78 3.748.200 

Jawa Timur  442.941 492.157 541.373 1,72 28.622.000 

Sulawesi Utara  27.582 30.646 33.711 1,71 1.789.600 

KepulauanRiau  23.886 26.540 29.194 1,71 1.556.300 

Sulawesi Tengah  32.934 36.594 40.253 1,70 2.154.000 

Sulawesi Barat  14.642 16.269 17.896 1,70 958.100 

Papua 38.243 42.492 46.741 1,70 2.505.000 

Aceh  56.729 63.032 69.335 1,69 3.727.800 

Bengkulu  21.706 24.118 26.529 1,68 1.436.700 

Papua Barat  10.094 11.215 12.337 1,64 685.700 

Bali  45.485 50.539 55.593 1,62 3.128.300 

Maluku  17.615 19.573 21.530 1,59 1.230.500 

Sulawesi Tenggara  26.111 29.012 31.914 1,58 1.838.300 

Kalimantan Barat  50.781 56.424 62.066 1,57 3.592.900 

Maluku Utara  11.863 13.181 14.500 1,52 864.800 

Bangka beliting  14.315 15.095 17.496 1,49 1.065.500 

Sumatera Selatan  76.433 84.925 93.418 1,40 6.053.500 

Gorontalo  9.220 10.244 11.269 1,19 860.600 

DI Yogya  28.775 31.973 35.170 1,19 2.691.400 

JawaTengah  255.767 284.186 312.605 1,16 24.490.200 

Kalimantan Utara 10.811 12.013 13.214 1,07 1.127.864 

NTT 32.419  36.022 39.624 0,99 3.639.100 

 

Jumlah pengguna narkoba di Lampung setiap tahun terus meningkat. Data 

terakhir, jumlah pengguna narkotika ada sekitar 75 ribu orang. Hal ini disampaikan 

kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, Kombes Pol Sukamso. 

Sukamso menjelaskan usia yang paling rentan sebagai pengguna narkotika yakni 10-

59 tahun. Dengan peningkatan jumlah pengguna narkoba yang paling tinggi adalah 

pada usia produktif yakni 13-35 tahun. 

Bahkan hampir 75 persen pengguna narkoba adalah pelajar yang tersebar 

diberbagai tingkatan sekolah mulai dari SMP sampai SMA, SMK. Sukamso 
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menyebut berbagai langkah telah dilakukan BBN Lampung untuk melakukan 

pemberantasan narkoba, terutama dengan memberikan edukasi kesekolah-sekolah. 14 

Berdasarkan hasil survei penyalahguna narkoba tahun 2017, puslitdatin BNN 

proporsi kelompok penyalahguna narkoba yaitu ;  

 
 

 

Kontribusi Jumlah penyalahguna terbesar berasal dari kelompok pekerja, 

karena memeiliki kemampuan finansial dan mereka mengalami tekanan kerja yang 

besar sehingga menyebabkan tingkat stress yang tinggi. Dari keseluruhan Jumlah 

penyalahguna coba pakai memiliki proporsi terbesar , terutama dari kelompok pelajar 

dan mahasiswa. 15 

                                                           
14 “Bandar lampung 755 pelajar di lampung pengguna narkoba”. Redaksirltv, (online), 

tersedia di : http://www.radartvnews.com/75-pelajar-di-lampung-pengguna-narkoba/ (14 Juli 2017) 

 15 Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI, Panduan 

Umum Pencegahan, (2015), h. 2 

17%

59%

24%

Gambar 2

Grafik Proporsi Kelompok Penyalahguna 

Narkoba

populasi umum pekerja pelajar

http://www.radartvnews.com/75-pelajar-di-lampung-pengguna-narkoba/
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Oleh sebab itu, apabila dapat mencegah sebelum terjadi ketergantungan , 

hasilnya akan lebih memuaskan, baik dari segi kesehatan maupun biaya upaya 

pencegahan komprehensif dengan kemauan politik yang yang kuat dan dilaksanakan 

oleh semua lapisan masyarakat baik di media masa, rumah, sekolah, pekerjaan, 

tempat publik, dan berbagai tempat sosial disertai pemantauan dan pengobatan faktor 

personal-sosial masing-masing keluarga dan individu merupakan hal ideal.16 

Namun yang paling penting adalah kendali pada diri kita masing-masing. 

Mampu atau tidaknya kita dalam membentengi dan menyeleksi pergaulan yang baik 

atau tidak. Peran orang tua, masyarakat, sekolah, dan pemerintah tidak ada artinya 

bila kita tidak mampu menarik diri dari pergaulan yang kurang sehat. Intinya jangan 

pernah terpancing dengan bujukan teman untuk mencoba narkoba.17 Berdasarkan 

uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.  

Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah instansi vertikal Badan Narkotika 

Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. BNNP berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan dipimpin oleh 

Kepala. Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berdasarkan 

tujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba adalah “ Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan  dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif di Provinsi Lampung ”. 

                                                           
 16 Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI, Ibid ., h. 13 

 17 Arista Kusuma Dewi,  tersedia di : http://brikest.blogspot.co.id/2013/01/upaya-pencegahan-

narkoba.html. 

http://brikest.blogspot.co.id/2013/01/upaya-pencegahan-narkoba.html
http://brikest.blogspot.co.id/2013/01/upaya-pencegahan-narkoba.html
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 Saat ini BNNP Lampung berkedudukan di Jl. Ikan bawal no. 92. Teluk 

Betung Bandar Lampung 35221, Telepon  : (0721) 776229, Faksmili  : (0721) 

770230, SMS Center : 08117243535 Website : lampung.bnn.go.id 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya BNNP Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan 

narkoba?  

2. Apa saja tujuan dan hasil kerja BNNP Lampung dalam upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BNNP Lampung dalam upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoba? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya BNNP Lampung dalam pencegahan 

penyalahgunaan narkoba? 

2. Untuk mengetahui tujuan dan hasil kerja BNNP Lampung  dalam upaya 

pencegahan penyalahgunaan narkoba? 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BNNP Lampung dalam 

upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba? 

 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian adalah 
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mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam 

penelitiannya.18 Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal 

yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian lapangan (Field Research). Menurut Sumadi Suryabrata penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, 

kelompok, lembaga, atau masyarakat, maka dapat disebut penelitian lapangan 

(Field Research).19 Sedangkan menurut Iqbal Hasan penelitian lapangan 

(Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau 

responden.20 

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan 

yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah proses upaya pencegahan 

dalam penyalahgunaan narkoba. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan 

penulis adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. 

 

                                                           
18Sedarmayanti, Syarifudin hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 

4. 

19Ibid., h. 80. 
20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013), h. 38. 
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b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan sifat-sifat secara korelasi, komparatif, dan kasus.21 

Menurut Cholid Nabuko dan Abu Achmadi penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis 

dan menginterpretasi.22 Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata “ apabila 

penelitian bermaksud untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu 

maka penelitiannya bersifat deskriptif “.23 

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang 

dibatasi oleh Kriteria tertentu.24. Adapun Suharsimi Arikunto berpendapat 

bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah “keseluruhan subjek 

penelitian”.25 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

                                                           
21 Ibid., h. 121. 
22Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 

4. 
23Suharsimi, Op.Cit., h. 75. 
24Sedarmayanti, Syarifudin hidayat, Op.Cit., h. 121. 
25Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 173. 
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atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.26 

Dalam hal ini hasil dari data bnnp lampung adalah  Pns  Jumlah 46 

orang, Polri Jumlah  9 orang, Tenaga kontrak Jumlah 20 orang, Jumlah total 

75 orang. Untuk di bidang Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (p2m) 

adalah ; 

Tabel 2 

Daftar Populasi Bidang P2M 

 

Status Jumlah 

Kabid P2M 1 orang  

Kasi Pencegahan  1 orang 

Tim penyuluh 2 orang 

Staf  seksi Pencegahan  4 orang  

Kasi Pemberdayaan masyarakat  1 orang  

Staf seksi dayamas 5 orang 

Total  14 orang  
27. 

b. Sampel 

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah “ sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti”. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud 

untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.28 

Kemudian jenis sampel yang penulis gunakan yaitu secara purposive 

sampling adalah salah satu teknik sampling Non Random sampling, dimana 

peneliti menentukan pemilihan sekelompok sampel subjek didasarkan pada 

                                                           
26Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, Op.Cit., h. 107. 
27Tim Kerja, Dokumen BNNPLampung, Tahun, 2017 
28Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 173. 
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ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan sesuai dan mempunyai 

sangkut paut erat dengan tujuan penelitian .29 

Terkait uraian di atas, maka penulis memilih sampel ini penulis 

menerapkan persyaratan sebagai berikut : 

1) Terlibat langsung dengan kegiatan upaya Pencegahan penyalahgunaan 

narkoba. 

2) Pelaku pelaksana dalam mencapai kegiatan upaya Pencegahan 

penyalahgunaan narkoba.    

      Berdasarkan ketentuan kriteria diatas maka sampel dari penelitian 

ini adalah ; 

Tabel 2 

Daftar sampel  

No  Nama  Status  Jumlah  

1 Drs. Alamsyah, MM 

 

Kabid Pencegahan 

dan Dayamas 

1 orang 

2 Isma Rizanti, S.Sos Kasi Penceghan 1 orang 

3 Eddy Marjoni Kasi Dayamas 1 orang 

4 Lita, S. Kom Penyuluh / staff 2 orang  

5 Fhata Z’af Al Ali, S.Kom 

Total 5 orang 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang obyektif, 

maka penulis menggunakan metode observasi, metode interview, dan metode 

dokumentasi. 

 

                                                           
29Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 116. 
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a. Metode observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek 

penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi 

menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi adalah “ alat pengumpulan data 

yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki.30 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yan diamati tidak terlalu besar. 

Metode observasi dibagi menjadi dua macam yaitu:  

1) Observasi berperan serta (Participant observation) 

Dalam proses observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh 

akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna 

dari setiap perilaku yang Nampak.  

2) Observasi Nonpartisipan 

Jika dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan 

aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi 

                                                           
30Cholid Narbuko, Abu Achmadi Op.Cit., h. 170 
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nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen saja.31 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi 

Non Partisipan (sebagai pengamat) sebagai metode pokok untuk 

memperoleh data sebagai berikut: 

a) Program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNP 

Lampung . 

b) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di lakukan 

bidang P2M  BNNP Lampung. 

c) Media atau sarana yang digunakan dalam upaya pencegahan 

penyalahgunaan narkoba yang di lakukan bidang P2M BNNP 

Lampung. 

b. Metode interview (Wawancara) 

Metode interview menurut Sutrisno Hadi adalah suatu proses tanya 

jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, 

yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan 

telinga sendiri, merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai 

jenis data sosial, baik yang terpendam (latent) maupun yang memanifes.32 

1) Subyek (Responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

                                                           
31Cholid Narbuko, Abu Achmadi Op.Cit., h. 176 
32Sutrisno Hadi, Metodologi Research  (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 217. 
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2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar 

apa adanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

3) Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh 

peneliti. 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto interview adalah “metode 

penyimpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara 

sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian”.33 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 

interview atau wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara 

sebagai pengumpul data terhadap narasumber sebagai responden secara 

langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan. 

Metode interview dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

1) Interview terpimpin 

2) Interview tak terpimpin 

3) Interview bebas terpimpin34 

Adapun metode interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode interview terpimpin yaitu metode interview yang menggunakan 

pertanyaan untuk diajukan kepada subyek penelitian namum iramanya 

diserahkan kepada kebijakan pewawancara. 

                                                           
33 Ibid., h. 98. 
34Suharsimi Arikunto, Op.cit., h. 132. 
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Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode interview terpimpin sebagai metode pelengkap dari 

metode pokok untuk memperoleh data secara sekunder, yaitu untuk 

mengetahui perasaan orang lain, pengalaman, apa yang menjadi ingatannya 

bagaimana motivasi dan emosi yang dikehendaki, maka jalan yang tepat 

adalah bertanya kepada orang lain. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal variable 

yang berupa catatan atau dokumen, surat kabar, majalah dan lain 

sebagainya”.35 Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis 

gunakan untuk memperoleh data tentang: 

1) Keadaan jumlah pegawai di BNNP Lampung. 

2) Dokumentasi-dokumentasi dari program kerja pegawai atau kegiatan 

yang dilaksanakan oleh BNNP Lampung. 

3) Struktur organisasi atau kepengurusan BNNP Lampung. 

4. Teknik Analisa Data 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, 

menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata 

atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan 

                                                           
35Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2000), h. 97 
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dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variabel, 

selanjutnya dikualifikasikan kembali.36 

Jadi karena data yang akan dianalisa merupakan data kualitatif, yang 

mana cara menganalisanya menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga 

dapat disimpulkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

berfikir induktif, untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan umum 

kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

G. Tinjauan Pustaka  

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan 

penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis 

baru mengangkat bebrapa Penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan 

kajian pada penulis  Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. 

Chayank Ichwati Aulia , Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Tahun 2017 M/ 1438H.37 Penelitian 

                                                           
36Suharsimi Arikunto, Op.cit., h. 209. 
37 Ichwati Aulia Chayank, Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Aceh. Skripsi, ( Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017). 
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di sisni menurut peneliti berbeda di lihat dari penulis tersebut mengkaji bagaimana  

strategi seksi Pencegahan BNN Provinsi Aceh dengan melibatkan peran masyarakat 

dan lokasi  provinsi yang berbeda.  

Titi Andriyani, Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba  Di 

Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, tahun 2011. 38 Dalam jurnal 

tersebut penulis melakukan Penelitian pada mahasiswa di Sebuah perguruan tinggi. 

Dan disini penulis melakukan Penelitian Upaya BNNP Lampung dalam Pencegahan 

penyalahgunaan narkoba. Lokasi dan kota penulis berbeda.  

Tiara rifany, Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam 

Menghadapi Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja). Bandar 

lampung: Universitas Lampung, tahun 2016.39 Mengkaji bagaimana strategi bnn 

provinsi Lampung menangani Lampung zona merah narkoba di kalangan remaja 

peneliti disini mengkaji upaya yang dilakukan dalam menangani Pencegahan 

Penyalahgunaan narkoba oleh seksi bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung. Pada tahun penelitian tidak sama dan dalam menganalisis penulis 

meyakinkan berbeda karena jurusan dari masing-masing peneliti yang berbeda.  

                                                           
 38 Andriyani Titi,” Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba  Di Kalangan 

Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya”. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis (November 2011). 

 39 Tiara Rifany, Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Dalam Menghadapi 

Lampung Zona Merah Narkoba (Studi Pada Kalangan Remaja). Skripsi, (Lampung : Universitas 

Lampung, 2016). 


