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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Reteh KabupatenI n d r a g i r i  

H i l i r  dari awal sampai selesai. Adapun maksud penulis mengadakan 

penelitian di Kecamatan Reteh tersebut adalah karena Kecamatan Reteh 

merupakan salah satu kecamatan yang memiliki kawasan hutan mangrove yang 

lebih luas dari beberapa wilayah kecamatan lain yang ada di Kabupaten 

Indragiri Hilir dengan kondisi hutan mangrove yang paling memprihatinkan. 

Penelitian dilakukan pada bulan November 2017 sampai selesai. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian 

deskriptif, yang mana melakukan penelitian langsung ke Kecamatan Reteh 

guna mendapatkan gambaran yang tepat, jelas dan terinci bagaimana adanya 

tentang permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersi fatactual pada saat 

meneliti. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden berdasarkan 

kerangka penelitian ini yaitu Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan dan 
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Dinas-dinas terkait beserta masyarakat di lingkungan Hutan Mangrove di 

Kecamatan Reteh. Data primer itu berupa data tentang pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Hutan (Studi Kasus Tentang Hutan Mangrove di Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir), yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan 

Struktur birokrasi. 

 

3.3.2. Data Sekunder 

Adalah data pendukung yang telah ada atau tersedia seperti catatan-

catatan dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian, 

berupa data mengenai monografi kabupaten, monografi kecamatan serta 

data-data pendukung lain yang dianggap perlu. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data agar menjadi sistematis, data yang digunakan untuk 

menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan 

dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Agar data yang 

dikumpulkan baik dan benar instrument pengumpulan datanya pun harus baik, 

dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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3.4.1. Wawancara 

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung 

kepada responden, guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian 

ini. Dengan menggunakan teknik ini penulis dapat penjelasan langsung 

dariresponden tentang pertanyaan yang diajukan. Adapun Key Informant 

yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

No Nama Jabatan  

1. Evi Murwandi Bidang Perlindungan Hutan 

2. Reni Nurhaeni. S.si, M.si Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 

3. Bapak Sulaiman Kepala  Bidang Rehabilitasi Lahan dan 

Perlindungan Hutan Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Provinsi Riau  

4. M. Rafik, Spd Camat Reteh 

5. Hapip Kepala Desa Pulau Ruku 

6. M. Tahir Kepala Desa Sungai Asam 

7. Surianto Kepala Desa Sungai Terap 

8. Anton Abdulrakhman Kepala Desa Sungai Undan 

 

3.4.2. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2007:162) Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Hal tersebut untuk mengetahui dengan pasti variable yang akan diukur dan 

tahu apa yang bias diharapkan dari responden. 

Dalam Penelitian ini penulis menyebarkan kuisioner kepada 
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masyarakat di Kecamatan Reteh baik menemui langsung maupun dibantu 

oleh pihak desa untuk menyebarkannya kemudian penulis bias menarik 

kesimpulan. 

 

3.4.3.Observasi 

Yaitu dengan mengamati secara langsung objek penelitian, dengan 

teknik ini penulis dapat mengamati secara langsung keadaan Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan 

Mangrove. 

 

3.4.4 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-

buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian, selain itu juga dengan 

mengambil data-data di lapangan yang bias berupa foto dan sebagainya. 

 

3.5. Populasi dan Sampel 

3.5.1Populasi 

Menurut Sugiyono (2007:90) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak 

yang telibat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Tentang Hutan 
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Mangrove di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir), yang terdiri dari 

Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Indragiri Hilir serta masyarakat yang terdapat di empat desa yang 

ada di Kecamatan Reteh. 

3.5.2.Sampel 

Menurut Sugiyono (2007:91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karaktristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Bila populasi besar maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. 

Keberhasilan dalam suatu penelitian sangat tergantung dari metode 

penelitian yang dipakai, sebab kekeliruan dalam memilih metode penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian akan 

menjadi keliru atau tingkat validitasnya diragukan. Demikian juga halnya 

dengan proses pengambilan sampel.Penarikan sampel yang tidak 

representative akan berakibat kepada generalisasi hasil penelitian yang keliru. 

Adapun untuk teknik penarikan sampel dari keseluruhan populasi, yang 

dijadikan sampel pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Unsur pelaksana program implementasi kebijakan yaitu Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Badan Lingkungan Hidup (BLH) 

Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Camat Reteh. 

2. Masyarakat di empat desa yang ada Kecamatan Reteh. 
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Adapun dalam penarikan sampel untuk unsure pelaksana program 

implementasi kebijakanya itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Riau, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Indragiri Hillir 

dan Kantor Camat Reteh, penulis menggunakan Teknik Random Sampling 

Purposive yaitu teknik yang dipakai untuk menentukan sampel melalui 

pertimbangan tertentu untuk tujuan yang telah ditentukan yaitu dengan 

memilih orang-orang yang dianggap lebih mengetahui tentang masalah yang 

diteliti. Adapun jumlah masyarakt di empat desa 8.761. 

 

 

 

 

Keterangan: 

n= Sampel 

N= Populasi 

e
2

= Tingkat Kesalahan (0,1)/10% dari jumlah populasi. 

Dengan demikian sampel yang diambil dari populasi di atas adalah 

sebagai berikut: 

n = 
     

            
 

  

n = 
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n = 
     

     
 

 
n = 98,86 jadi digenapkan menjadi 100 orang. 

100 orang masyarakat inilah yang akan menilai Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Mangrove di 

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir). 

 

3.6. Analisis Data 

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan metode dengan cara statistic deskriptif yaitu menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

untuk menarik suatu kesimpulan dari penelitian (Sugiyono,2007:169). Dimana 

setelah data di lapangan tekumpul, datat tersebut kemudian dikelompokkan 

dan ditabulasikan untuk kemudian dianalisa secara kuantitatif bersifat diskriptif 

dengan menghitung jumlah rata-rata skor menggunakan skala interval. 

Kemudian hasil penelitian ditambah dengan hasil wawancara serta keterangan-

keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian baru 

kemudian ditarik kesimpulan.  
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1.7. Teknik Pengukuran 

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan 

maka penulis menetapkan konsep oprasional yang digunakan untuk mengukur 

indikator penelitian dengan mengunakan Skala Likert. Skala Liker digunakan 

untuk mengukur sikap dan pendapat dan presepsi seseorang terhadap fenomena 

sosial yang disebut variabel penelitian. Adapun variabel penelitian adalah 

tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Tentang Hutan Mangrove di 

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir) 

 Dengan Skala Likert, maka variabel penelitian akan diukur dan 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

titik tolak untuk menyusun item-item intrumen yang dapat berupa pernyataan 

atau pertanyaan (Sugiyoni,2007:107) 

 Jawaban dari setiap intrumen yang mengunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, atau dari baik 

sampai kurang baik, yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan peranan 

dalam penelitian ini, maka jawaban dari responden dalam kuesioner diberi skor: 

No Kategori Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Tidak Baik 

5 

4 

3 

2 

1 
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Kemudian untuk menganalisis masing-masing sub indikator variabel 

penelitian terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya mengunakan 

formula: 

 

 

 

 

 

Dari formula diatas, dapat diketahui 5 sub indikator yaitu: 

Skor Tertinggi  : 3 x 100 x 5 = 1500 

Skor Terendah  : 3 x 100 x 1 = 300 

Interval   : 1500 – 300 = 240 

       5 

Dari formula diatas, untuk mengetahui penilian dari masing-masing 

indikator variabel tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2009 Tentang perlindungan Hutan (Studi Tentang Hutan Mangrove Di 

Kecamatan Rupat Kabupaten Indragiri Hilir), maka dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Komunikasi, untuk pengukurannya dengan 3 sub indikator yang dinilai 

dari 100 responden dengan skor tertinggi 1500 dan skor terendah 300 

dengan interval 240 dapat dinyatakan: 

Sangat Baik    : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada pada interval 1260 – 1500 

Skor Tertinggi  : Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi 

 

Skor Terendah  : Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah 

 

   Skor Tertinggi – Skor Terendah 

Interval  :          Skala 
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Baik           : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada  

pada interval 1020 - 1260 

Cukup baik   : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 780 – 1020 

Kurang Baik  : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 540 – 780 

Tidak Baik    : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 300 – 540 

2. Sumber Daya, untuk pengukurannya dengan 3 sub indikator yang 

dinilai dari 100 responden dengan skor tertinggi 1500 dan skor 

terendah 300 dengan interval 240 dapat dinyatakan: 

Sangat Baik    : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada pada interval 1260 – 1500 

Baik           : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada  

pada interval 1020 - 1260 

Cukup baik   : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 780 – 1020 

Kurang Baik  : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 540 – 780 

Tidak Baik    : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 300 – 540 
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3. Disposisi, untuk pengukurannya dengan 3 sub indikator yang dinilai 

dari 100 responden dengan skor tertinggi 1500 dan skor terendah 300 

dengan interval 240 dapat dinyatakan: 

Sangat Baik    : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada pada interval 1260 – 1500 

Baik           : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada  

pada interval 1020 - 1260 

Cukup baik   : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 780 – 1020 

Kurang Baik  : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 540 – 780 

Tidak Baik    : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 300 – 540 

4. Struktur Birokrasi, untuk pengukurannya dengan 3 sub indikator yang 

dinilai dari 100 responden dengan skor tertinggi 1500 dan skor 

terendah 300 dengan interval 240 dapat dinyatakan: 

Sangat Baik    : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada pada interval 1260 – 1500 

Baik           : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada  

pada interval 1020 - 1260 

Cukup baik   : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 780 – 1020 
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Kurang Baik  : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 540 – 780 

Tidak Baik    : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada  pada interval 300 – 540 

Kemudian untuk menganalisis masing-masing indikator variabel penelitian 

terlebih dahulu diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula 

 

 

 

Dari formula diatas, dapat diketahui 4 indikator yaitu: 

Skor Tertinggi  : 4 x 100 x 5 = 2000 

 

Skor Terendah  : 4 x 100 x 1 = 400 

Interval   : 2000 – 400 = 320 

       5 

Dari hasil diatas, untuk mengetahui setiap rekapitulasi tanggapan 

responden terhadap Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur 

Birokrasi secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil 

rekapitulasi setiap subindikator variabel dan dibagi dengan jumlah indikator 

variabel penelitian. 

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwaImplementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan (Studi Tentang 

Skor Tertinggi  : Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi 

 

Skor Terendah  : Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah 

 

   Skor Rata-rata Tertinggi – Skor Rata-rata Terendah 

Interval  :   Skala 
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Perlindungan Hutan Mangrove di Kecamatan Reteth Kabupaten Indragiri Hilir) 

pengukurannya dengan 4 indikator variabel yang dinilai dengan skor rata-rata 

tertimggi 2000 dan skor rata-rata terendah 400 dengan nilai intervalnya 320 

dapat dinyatakan. 

Sangat Baik       : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner 

berada pada interval 1680 - 2000 

Baik             : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada  

pada interval 1360 – 1680 

Cukup baik    : apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner berada  

pada interval 1040 – 1360 


