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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif yaitu penelitian 

dengan cara mengumpulkan data dan fakta, mengolah, menyajikan dan 

menganalisa. 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan 

selesai  di Dusun II Rumah III Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan-persoalan yang 

akan diteliti oleh penulis pada lokasi ini. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data- data kualitatif yang dapat diuji kebenaranya, 

relevan dan lengkap maka jenis data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli/tidak media perantara (Uma Sekaran, 2007 :77). Data 

yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan mengenai 

penyelesaian konflik kepemilikan tanah antara masyarakat Dusun II Rumah III 

dengan PT. Riau Agung Karya Abadi. Kemudian data diolah agar memperoleh 

data yang sesuai dengan  kebutuhan Penelitian meliputi data tentang  

penyelesaikan konflik. 
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b. Data Skunder  

Menurut Uma Sekaran (2007 : 77) data sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder berupa dokumentasi atau keterangan 

sumber-sumber lainya yang dapat menunjang obyek yang diteliti seperti buku, 

data catatan-catatan manual, laporan, peraturan perundang- undangan serta bukti-

bukti pendukung melengkapi analisa dari penelitian ini. 

3.4. Teknik Pengambilan Data 

Mengumpulkan data-data yang diperlukan dari lapangan, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Wawancara Mendalam 

Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab 

secara lisan, teknik ini begitu penting karena dalam penelitian ini informasi yang 

diberikan dari wawancara dengan berbagai pihak menjadi bahan analisa yang 

nantinya akan menjawab semua persoalan yang terjadi dalam konflik kepemilikan 

tanah antara masyarakat dengan PT. Riau Agung Karya Abadi di Desa Kotagaro 

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.  
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3.5. Daftar Key Informance Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam untuk itu 

dibutuhkan dari berbagai pihak responden untuk melakukan wawancara tersebut. 

Daftar responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Table 3.1. Daftar Key Informance Penelitian  

No Nama  Jabatan Jumlah  

1. 

 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

Marliadi 

 

Zulkifli 

Nazarrudin 

Herizal 

Nurlis  

 Widodo 

 

 Sekretariat Serikat Petani Indonesia Ranting 

Tapung HIlir 

Manajemen PT. Riau Agung Karya Abadi 

Plt. Kepala Desa Kota Garo 

Pembinak Tk. 1 Camat Tapung Hilir 

Ninik Mamak/ pemangku Adat 

Kasi pengaturan dan penataan tanah BPN 

Kampar 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Sumber : Data Olahan 2015 

 Dari tabel diatas dapat diketahui responden pertama untuk mengetahui 

awal mula terjadinya konflik adalah masyarakat yang tergabung dalam Serikat 

Petani Indonesia Bapak Marliadi wawancara ini akan menggali banyak informasi 

mengenai bagaimana konflik tersebut muncul. Responden kedua adalah 

Management PT. Riau Agung Karya Abadi Bapak Zulkifli dari responden ini 

akan mengetahui bagaimana sikap dari perusahaan kepada masyarakat yang sudah 

menggusur rumah dan membuat tapal batas yang menyulitkan masyarakat 
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bercocok tanam kembali. Responden yang selanjutnya adalah para Pemerintah 

yang paling penting dalam kasusu ini, mengetahui bagaimana peran –peran dan 

tindakan apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam kasus konflik kepemilikan 

tanah yang sudah berlangsung sangat lama.  

3.6. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah Orang atau individu yang akan meberikan 

keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh 

penulis guna memberikan informasi seputar permasalahan yang telah dijawab 

dalam wawancara kepada penulis. 

Subjek selain menjadi responden dalam penelitian penulis, juga sebagai 

pemnberi informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya responden atau 

subjek tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh 

sebab itu subjek ( orang/individu) sangat berpengaruh besar terhadap sebuah 

penelitian yang sedang dilakukan. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sebuah masalah atau fenomena yang terjadi dan 

akan diamati atau dilakukan peneliti dari fenomena atau permasalahan tersebut. 

Didalam objek penelitian ini adalah sebuah permasalahan yang akan 

diamati oleh penulis, seperti permasalahan kepemilikan tanah. Selain itu 

permasalahan lain yang harus diteliti adalah acuhnya pemerintah kabupaten 

Kampar dalam pemecahan kasus sengketa tanah tersebut, dan banyak indicator 

yang menimbulkan pertanyaan terhadap ketidak responan pemerintah kabupaten  
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Kampar dalam pemecahan dan pencarian solusi sengketa tanah tersebut, dan jika 

dikaji secara teoritis dan faktanya pemerintah memiliki andil yang cukup kuat 

untuk menyelesaiakan masalah ini. 

3.7. Teknik Analisa Data 

Setelah data-data terkumpul penulis membuat suatu analisa dari data-data 

yang telah penulis dapatkan akan diolah. Adapun jenis penelitian yang penulis 

lakukan yaitu Deskriptif dan bentuk penelitiannya yaitu Kualitatif. Deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai varibel mandiri, baik 

satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

variable satu dengan yang lainya sedangkan Kualitatif adalah data yang 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar ( Sugiono, 2010: hal.11,15). 

Deskriptif Kualitatif adalah riset atau penilitian yang bersifat analisis dan 

berdasarkan dari fakta dan fenomena yang diteliti. Jadi penelitian yang penulis 

ambil adalah Deskriptif Kualitatif.  

 

 

 

 

 

 

 


