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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif 

kualitatif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, mengabalisis data, dan 

menginterpretasi data (Cholid Narbuko, 2009:44), sekaligus mendeskripsikan 

secara terperinci fenomena sosial tertentu melalui uraian dengan argumen yang 

jelas.  

Hal ini sesuai dengan pengertian metode deskriptif, yang diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ 

melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan 

lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.  

3.2. Sumber Data  

Menurut Moleong (dalam Arikunto 2010:22), sumber data penelitian 

kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh 

peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap 

makna tersirat dalam dokumen atau bendanya. 

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua 

macam sumber yaitu:   
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a. Jenis data primer, yakni jenis data yang diperoleh dari sumber data yang 

langsung memberikan data kepada peneliti yaitu melalui wawancara  yang 

dilakukan kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau.  

b. Jenis data sekunder, yakni jenis data yang sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, yaitu misalnya data atau 

dokumen yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau seperti 

Struktur Organisasi, Laporan Tahunan Bidang Kehutanan serta data lain 

yang diperoleh dari penelusuran pustaka, buku, internet, jurnal dan 

Undang-Undang.  

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1.   Populasi  

Menurut Nurul Zuriah (2009 : 116), populasi adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. 

Jadi, populasi berhubungan dengan data, maka banyaknya atau ukuran populasi 

akan sama dengan banyaknya manusia. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pegawai dibidang UPT KPHP Minas Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang 

berjumlah 34 orang dan key informan sebanyak 5 orang. 

Key Informan adalah seseorang yang mengetahui informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian dan yang bersangkutan harus mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, dalam Fitrahdani, 2013:23). 
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3.3.2.  Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (Dalam buku Nurul Zuriah:2009:122) 

Sampel (sampling) didefinisikan sebagai “Pemilihan sejumlah subjek penelitian 

sebagai wakil dari populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi 

dimaksud”. 

Pengambilan sampel dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada bidang 

UPT KPHP Minas Tahura dan pihak Key Informan menggunakan teknik Sensus 

atau yang disebut juga Sampling Jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil. 

Responden dalam penelitian ini adalah keseluruhan Pegawai di Bidang 

UPT KPHP Minas Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 34 responden 

dan key informan sebanyak 5 orang. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penggunaan tenik pengumpulan data peneliti memerlukan teknik sebagai 

alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Observasi 

Menurut Sugiyono (2009:166) Observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.  

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada bidang kehutanan, 

polisi kehutanan terhadap kegiatan yang berkenaan dengan Pengawasan pada 

kawasan Tahura. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar checklist 

dan kamera. 
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3.4.2 Kuisioner 

Kusioner adalah metode pengumpulan data dengan menyebar sejumlah 

lembaran pernyataan tertulis guna untuk mendapat informasi kepada responden. 

Yang mana dalam penelitian ini disebarkan kepada seluruh pegawai di Bidang 

UPT. KPHP Minas Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 

3.4.3 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2009:72), wawancara adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  

Peneliti melakukan wawancara tanya jawab secara langsung kepada 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala UPT KPHP Minas Tahura, Polisi 

Kehutanan Kawasan Tahura, LSM Siak Cerdas, dan Tokoh Masyarakat Peduli 

Tahura. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur yaitu 

menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan 

kepada informan terkait dengan judul penelitian. Key Informan dalam penelitian 

ini adalah: 

Tabel 3.1 

Key informan Dinas Kehutanan Provinsi Riau 

 

No Nama Jabatan Keterangan 

1 Ir. Fadrizal Labay 

MP 

Kepala Dishut Provinsi Riau 1 

2 Ir. Fredrik Suli, MM Kepala UPT KPHP Minas Tuhura 1 

3 Matrahadi, SH Polisi Kehutanan 1 

4 Safrizal LSM  Siak Cerdas 1 

5 Ahli Hasan Tokoh Masyarakat 1 

 Jumlah                                                            5 
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3.4.4 Dokumentasi 

Dokumentasi Yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi 

dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau ataupun buku-

buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

3.5 Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisi peranan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, penulis 

menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Penulis memberikan 

gambaran mengenai, peranan Dinas Kehutanan dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap Tahura berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya 

akan dilihat dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan.  

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 

likert Sugiono (2010:107). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menyusun item- item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 
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jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :  

N

F
P  × 100% 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Peran Dinas Kehutanan 

Provinsi Riau terhadap Pengawasan Kawasan Konservasi Tahura Riau, 

keseluruhan sub variabel yang telah diajukan kepada responden menggunakan 

teknik pengukuran dengan melihat (mean) rata-rata berdasarkan uji deskriptif dan 

hasil Interpretasi nilai mean tersebut berdasarkan tabel di bawah ini: 

Interpretasi : = =  =1,33    

Tabel 3.1 

Interprestasi Nilai Mean (Rata-Rata) Variabel Penelitian 

 

No Nilai Mean Interpretasi 

1. 3,67 - 5,0 Tinggi 

2. 2,34 – 3,66 Sedang 

3. 1,0 – 2,33 Rendah 

      Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 


