
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian  

 

 

Penelitian ini berupaya menjelaskan mengenai Analisis Sistem Informasi 

Manajemen pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, maka dalam 

penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang artinya 

menggambarkan suatu keadaan dengan pendekatan kualitatif. Denzin dan Licoln 

dalam Moleong menyatakan: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan 

Moleong sendiri mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
1
 

 

 

Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan hasil 

penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas maslah yang 

diteliti. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi 

                                                      
1
 Lexy J, Moleong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 5. 



56 

 

lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian. Lebih lanjut Sugiyono 

mengemukakan: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandasan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
2
 

 

 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpukan bahwa penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskritif merupakan penelitian yang mengungkap fenomena 

dilapangan yang bersifat empiris dengan menggunakan kata-kata untuk 

menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian. Melalui model penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskritif, maka peneliti akan memperoleh penjelasan 

dan gambaran atas realitas terkait pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam 

pengembangan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung. 

 

 

B. Fokus penelitian 

 

 

Fokus penelitian memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam 

pengumpulan data yang diambil dari lapangan akan lebih spesifik dan tidak terlalu 

melebar ke permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan dengan penelitian. 

                                                      
2
 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. bandung: Alfabeta. Hal 15. 
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Fokus penelitian ini akan selalu disempurnakan selama proses penelitian dan 

bahkan memungkinkan untuk diubah pada saat berada di lapangan.
3
 Penelitian ini 

difokuskan pada Bagaimana Sistem Informasi Manajemen pada Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung. Faktor-faktor Sistem Informasi Manajemen Berbasis 

Web pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dianalisis melalui 5 

macam tinjauan yang dikemukakan oleh Gordon B. Davis dalam buku yang 

berjudul Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I (1995:57), yaitu: 

1. Informasi 

2. Manusia Sebagai Pengolah Informasi 

3. Sistem Kordinasi 

4. Struktur Pengorganisasi dan Manajemen 

5. Pengambilan Keputusan 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti yaitu utuk 

mengetahui Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web. Penelitian ini dilakukan 

di dalan lingkungan wilayah Provinsi Lampung khususnya di Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Provinsi Lampung. Lokasi penelitian ini dipilih secara purposive 

dan pemilihannya didasarkan atas beberapa pertimbangan yakni :  

                                                      
3
 Ibid. Hal 207. 
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1. Adanya permasalahan narkoba yang tidak kunjung terselesaikan, sistem 

informasi manajemen guna penunjang kordinasi kerja dan peningkatan 

penggunaan teknologi internet pada masyarakat. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti Sistem Informasi Menejemen Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung Berbasis Web.  

2. Letak geografis Lampung yang sangat strategis sebagai pintu masuk dan 

keluarnya berbagai aktivitas transportasi bisnis dan pertumbuhan 

masyarakat mendorong pengedaran penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika. 

3. Alasan letak lokasi penelitian yang tidak terlalu jauh juga menjadi 

pertimbangan karena dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam 

melakukan penelitian ini.  

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data merupakan bentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil 

pemikiran, dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang 

dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian (Nawawi dan Hadari, 

2006:98). Jenis data dalam penelitian ini yakni :  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari manusia sebagai sumber 

informasi. Sumber data primer diperoleh peneliti dengan cara menggali 

langsung dari informan dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari 
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pihak-pihak yang dianggap memahami hal-hal mengenai sistem informasi 

manajemen BBN Provinsi Lampung berbasis Web.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penunjang yang berasal dari berbagai literatur, 

foto, atau dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 

 

2. Sumber Data 

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Informan, yaitu orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki 

informasi tentang koordinasi yang berhubungan dengan pengembangan 

Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web pada BNN Provinsi 

Lampung. Informan yang dimaksudkan antara lain: 

1. Bapak Suwardi. SH. MH, selaku Kepala Tata Usaha Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung,  

2. Bapak Drs. Ahmad Alamsyah selaku Kepala Bidang Pencegahan 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.  

3. Bapak Sutarwo, S.Pd selaku Kepala Seksi Desiminasi Informasi Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Lampung. 
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4. Bapak Fhata Al’ali, S.I.Kom, selaku Staf Seksi Advokasi Bidang 

Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 

5. Bapak KOMPOL Dr. I Ketut Seregige SH MH, selaku Kepala Unit I 

Pengawasan Pelaksanaan Penyelidikan Direktorat Reserse Narkotika 

POLDA Lampung,  

6. Bapak AKBP Darman Gumai SH, selaku Kepala Bagian Pengawasan 

Pelaksanaan Penyelidikan Direktorat Reserse Narkoba POLDA 

Lampung 

 

b. Dokumen-Dokumen, yaitu dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan 

system informasi manajemen pada BNNP Lampung yang diperoleh dari 

berbagai sumber meliputi: peraturan-peraturan daerah, surat-surat 

keputusan,catatan-catatan, arsip-arsip, foto dan dokumen-dokumen yang 

terkait. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara, menurut Sugiono wawancara yaitu, pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
4
 Pada proses ini 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Program Pencegahan, 

                                                      
4
 Sugiyono. 2009. Op.Cit.. Hal 231. 
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Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

pada BNN Provinsi Lampung. Pertanyaan yang diajukan teresebut 

diharapkan dapat membantu peneliti menemukan jawaban dari rumusan 

masalah penelitian yang mengacu pada fokus penelitian yang telah 

ditentukan sebelumnya. Adapun wawancara dilakukan pada: 

Tabel 3.1 Data Pelaksanaan Wawancara Pada Informan Penelitian 

No Nama Jabatan Waktu 

1. Suwardi. SH. MH Kepala Tata Usaha Badan 

Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung, 

16 September 2014 

2. Drs. Ahmad Alamsyah Kepala Bidang Pencegahan 

Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung 

9 September 2014 

3. Sutarwo, S.Pd Kepala Seksi Desiminasi 

Informasi Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung 

16 September 2014 

4. Fhata Al’ali, S.I.Kom Staf Seksi Advokasi Bidang 

Pencegahan Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung 

9 September 2014 

5. KOMPOL Dr. I Ketut 

Seregige SH MH, 

Kepala Unit I Pengawasan 

Pelaksanaan Penyelidikan 

Direktorat Reserse Narkotika 

POLDA Lampung,  

2 September 2014 

6. AKBP Darman Gumai 

SH 

Kepala Bagian Pengawasan 

Pelaksanaan Penyelidikan 

Direktorat Reserse Narkoba 

POLDA Lampung 

2 September 2014 

 

2. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 
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perkiraan.
5
 Dokumen yang digunakan dapat berupa peraturan perundang-

undangan, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, 

arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang 

tidak didapatkan dari proses wawancara. Agar data yang diperoleh peneliti 

dapat teruji kebenarannya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan koordinasi antar lembaga 

dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Program Pencegahan, 

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

pada BNN Provinsi Lampung. 

Tabel 3.2 Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian 

No Dokumen Substansi 

1. Instruktur Presiden Nomor 1 Tahun 

2006 tentang Pengembangan  

Pendayagunaan Telematika di 

Indonesia 

Memberi gambaran mengenai 

pengembangan pendayagunaan 

telematika  

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan 

E-Government 

Memberi gambaran mengenai 

kemajuan teknologi komunikasi 

dan informasi yang pesat serta 

potensi pemanfaatannya secara luas 

bagi pengakses dan pengelolanya 

3. Instruktur Presiden RI Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pencegahan,  

Pemberantasan, Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) 

Memberi gambaran mengenai 

kebijakan dan strategi untuk lebih 

memfokuskan pencapaian 

“Indonesia Negeri Bebas Narkoba” 

dalam program P4GN 

                                                      
5
 Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 158. 



63 

 

4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 

Tahun 2010 tentang  Badan 

Narkotika Nasional 

Pedoman secara rinci mengenai 

tugas pokok dan fungsi Badan 

Narkotika Nasional 

5. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika 

Pedoman untuk mengidentifikasi 

jenis obat-obatan untuk kebutuhan 

kesehatan serta peraturan untuk 

melakukan pencegahan dan 

pemberantasan bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika 

6. Profil Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung 

Memberi gambaran informasi 

mengenai Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Lampung 

7. Data Kepegawaian Badan 

Narkotika Nasional Provinsi 

Lampunng 

Memberi informasi mengenai 

jumlah pegawai yang bertugas di 

Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Lampung 

8. Data Kasus Narkoba Provinsi 

Lampung 

Memberikan informasi mengenai 

data jumlah tersangka, jumlah 

kasus, lokasi tempat kejadian 

perkara, jenis narkoba, jumlah 

tahanan dan narapidana markotika 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan 

dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Program P4GN BNN 

Provinsi Lampung. Setelah data terkumpul kemudian hal yang dilakukan adalah 

menganalisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles 
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dan Huberman, teknik analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut:
6
 

1. Reduksi Data (Reduction Data). 

Reduksi data diartikan sebagai peroses pemilihan, pemisahan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang 

diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap 

dan terperinci. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnnya. Pada tahapan ini, peneliti melakukan 

pemilihan data yang telah didapat di lapangan yang dapat diperlukan 

berdasarkan fokus penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian data. 

2. Penyajian Data (Data Display). 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti 

dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari 

penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan 

tindakan. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil 

wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan 

didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar 

sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan. 

                                                      
6
 Sugiyono. 2009. Op.Cit.. Hal 248. 
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3. Penarikan Kesimpulan (Conclusoin Drawing),  

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses 

pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari 

pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan 

sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative. Akan tetapi 

dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, 

maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata 

lain setiap kesimpulan senantiasa harus dilakukan verifikasi selama 

penelitian berlangsung. 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validasi dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong, untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus 

memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan 

kriteria 

1. Derajat Kepercayaan 

a. Triangulasi, tekhnik ini memanfaat sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode berarti menguji 
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kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh 

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.  

b. Pengecekan Sejawat, tekhnik ini dilakukan dengan cara mengekspos 

hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

analitik dengan rekan-rekan sejawat. Hal yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan cara berdiskusi bersama teman-teman atau rekan 

sejawat mengenai hal-hal penting yang diperlukan dalam penelitian 

atau kekurangan-kekurangan dalam penelitian, sehingga hasil 

penelitian diharapkan dapat lebih baik. 

2. Derajat Kebergantungan (depandibility) 

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering 

terjadi peneliti tidak melakukan penelitian, tetapi bisa memberikan data. 

Peneliti seperti ini perlu diuji  depandibility-nya, dan untuk mengecek 

penelitian ini benar atau salah, maka peneliti selalu mendiskusikannya 

dengan pembimbing. 

3. Derajat Kepastian (comfirmability)  

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan 

proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan 
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yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil 

penelitiannya. 

4. Derajat Keteralihan  

Teknik ini mengharuskan peneliti untuk melaporkan hasil penelitiannya 

sehingga uraian dari penelitian harus dialakukan dengan seteliti dan 

secermat mungkin serta mengacu pada fokus penelitian. Derajat 

keteralihan juga berhubungan dengan kemungkinan hasil penelitian dapat 

diterapkan atau digunakan disituasi yang lain. 

 

 

 

 

 


