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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka lokasi penelitian 

berada di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten 

Indragiri Hulu, PT. Rimba Peranap Indah (PT. RPI) dan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu. Waktu penulis dalam melakukan penelitian 

dari bulan Januari hingga Februari 2018.  

 

3.2  Jenis dan Sumber Data  

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, tentang peran Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya penanganan 

konflik lahan yang terjadi dan hambatan apa saja yang dihadapi Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik dalam upaya penanganan konflik lahan antara masyarakat 

Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan PT. Rimba 

Peranap Indah (PT. RPI). 

Sumber data: 

Penulis dalam menyusun skripsi mengambil dari dua jenis data yang akan 

dipakai sebagai modal awal atau bahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis 

akan menggunakan dua jenis sumber data sebagai bahan dasar, diantaranya yaitu: 
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1. Sumber data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

secara langsung terhadap objek penelitian dengan teknik pengumpulan data. 

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian 

lapangan seperti wawancara dengan responden, ataupun kuisioner. Data 

primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada responden 

atau pihak yang mengetahui secara detail mengenai upaya penanganan 

konflik lahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan konflik 

masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal dengan PT. Rimba Peranap Indah 

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian data diolah agar 

memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.  

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media, yang 

sifatnya melengkapi data primer seperti, buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, 

undang-undang, koran maupun artikel-artikel yang erat kaitannya dengan 

penelitian yaang dilakukan.  

 

3.3  Metode Pengumpulan Data  

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut : 

a. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian atau metode 

dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan 
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diteliti. Guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis 

melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan 

data yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.  

b. Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaaan-

pertanyaan secara lisan atau langsung kepada responden, yaitu pihak-pihak 

yang terkait dalam konflik yang akan diwakili oleh responden yang akan 

memberikan infromasi secara detail kepada penulis. Teknik wawancara 

yang dilakukan ini sangat penting karena informasi dari hasil wawancara 

dengan berbagai pihak menjadi bahan analisa yang nantinya akan menjawab 

semua persoalan yang terjadi dalam konflik lahan tersebut. Teknik 

wawancara dapat menjadi bahan analisa penulis yang akan menjawab 

Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya penanganan 

konflik lahan yang terjadi serta hambatan yang dihadapi oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

(Sugiyono 2013:240). Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, atau 

karya-karya seseorang. Dalam ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-

dokumen atau arsip-arsip lembaga yang diteliti, lokasi penelitian dan 

kegiatan yang berlangsung saat proses penelitian. 
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3.4 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang akan memberikan 

keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh 

penulis guna memberikan informasi seputar permasalahan yang dijawab dalam 

wawancara kepada penulis.  

Subjek selain menjadi responden dalam penelitian penulis, juga sebagai 

pemberi informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya responden atau 

subjek tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh 

sebab itu, subjek sangat berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang 

sedang dilakukan.  

Tabel 3 .1 Daftar key informan  

No Nama Jabatan 

1. Adri Bahar S.Sos 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Indragiri Hulu 

2. Bambang Sunarto, S.Sos 

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan 

Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik  

3. Yuliazman 

Anggota Sub Bidang Penanganan konflik dan 

Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

4. Masrullah Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal 

5. Zulkarnaen  
Koordinator Lapangan masyarakat Desa 

Lubuk Batu Tinggal 

6. Ahyar Manager Operasional/Camp PT. RPI 

7.  Hasbullah 
Ketua Perkumpulan Serikat Tani Desa Lubuk 

Batu Tinggal 

8. Andi Firze 
Sekretaris Perkumpulan Serikat Tani Desa 

Lubuk Batu Tinggal 
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3.5 Metode Analisis  

Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain (Bogdan 

dalam Sugiyono 2013:244). 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Penulis menggunakan metode 

deskriptif ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran dan data secara sistematis 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.  

Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data ada empat langkah, 

yang pertama pengumpulan data, dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi maksudnya adalah 

penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek-objek 

yang akan penulis teliti guna mendapatkan data dan informasi yang akurat untuk 

menjawab semua tujuan peneilitian, pengamatan dilakukan terhadap lokasi yang 

akan penulis jadikan sebagai tempat penelitian, memilih informan atau orang yang 

mampu menjawab semua pertanyaan dalam wawancara dan mampu memberikan 

informasi yang akurat dan terpercaya kepada penulis serta mampu memberikan 

data-data yang penulis butuhkan terkait dengan penelitian. Selanjutnya adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu memberikan pertanyaan 

secara lisan atau langsung kepada responden yang mengetahui secara detail 
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mengenai konflik lahan yang terjadi sehingga dapat dijadikan data untuk 

menjawab semua tujuan penelitian penulis. Kemudian yang terakhir adalah 

dokumentasi yaitu mengabadikan seluruh aktivitas penulis saat melakukan 

penelitian agar dapat dijadikan pelengkap data yang diperoleh.  

Langkah kedua adalah, penulis melakukan reduksi data atau proses seleksi 

dari data yang diperoleh di lapangan. Maksudnya yaitu, setelah mengumpulkan 

data dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, penulis menyeleksi data-

data tersebut, dengan cara memilah data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan 

masalah penelitian. Data yang telah dipilih kemudian disimpan dan diolah.  

 Selanjutnya, langkah ketiga adalah penulis melakukan penyajian data 

yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diperoleh dari keterkaitan 

kegiatan dan tabel.  

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Maksudnya, dalam 

pengumpulan data yang telah penulis lakukan sebelumnya maka ditarik 

kesimpulan dengan cara menganalisa dari data-data yang ada dan berkaitan 

dnegan masalah penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang penulis 

teliti. (Miles dan Huberman dalam Ali:2005). 

 


