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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan pada kantor Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti serta Badan Pengelolaan Perbatasan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis memilih lokasi ini karena melihat 

fenomena yang terjadi tentang abrasi ini menyangkut tugas instansi tersebut. 

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada Februari 2017 sampai selesai. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2013:11) adalah 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu 

keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lain. 

 Penelitian deskriptif menggunakan responden sebagai sumber informasi 

utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keadaan variabel penelitian. Data 

yang dikumpulkan dari responden atau informan dipergunakan sebagai acuan 

untuk menganalisis variabel penelitian pada objek yang diteliti. 

3.2.2  Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah: 
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1. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama 

baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara 

atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. 

Husein Umar (2005:42). Dari pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa data primer adalah data yang penulis dapatkan 

dari wawancara langsung dengan responden yang terpilih. 

2. Data Sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau 

oleh pihak lain. Husein Umar (2008:42). Dari pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang penulis 

dapatkan dari pihak ketiga dan secara tidak langusng, dalam bentuk 

laporan, catatan, dan dokumen kantor, serta melalui studi 

kepustakaan, peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang 

relevan dan literatur lainnya. 

3.3Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk teknik pengumpulan data dan informasi bagi kepentingan penelitian 

ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu : 

a. Observasi 

Yaitu teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari 

dekat gejala-gejala yang ada di lapangan yang menjadi objek penelitian 

penulis. Observasi ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti baik 

instansi maupun masyarakat. 
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b. Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden 

secara langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan-

pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang terpilih dan 

dijadikan sampel sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 

menjadi narasumber yang selanjutnya menjadi key informan dan 

informan. 

c. Dokumentasi  

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 

peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan 

sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data, antara lain : 

penelusuran kepustakaan seperti perundang-undangan, dokumen-

dokumen hasil kerja instansi. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono(2013: 119). 

 Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi penelitian ini adalah semua 

pihak yang terlibat sesuai Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2015 tentang 

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yakni pejabat Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Badan 
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Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

beserta Masyarakat yang terkena dampak abrasi. 

3.4.2  Sampel 

 Menurut Saifuddin Azwar (2010:79) sampel adalah sebagian dari populasi. 

Karena ia merupakan bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki cirri-ciri 

yang dimiliki populasinya. 

  Jika populasinya besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Kesimpulan yang dapat diambil dari sampel tersebut dapat 

diberlakukan juga bagi populasi. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif (mewakili). 

  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pursposive 

sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti 

anggap mengetahui dan mengerti tentang permasalahan penelitian. 

  Key informan adalah pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan serta Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Sedangkan informan adalah masyarakat yang terkena dampak abrasi. 

Adapun kriterian informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan 

mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain: 

1. Berada di daerah yang diteliti 

2. Mengetahui kejadian/permasalahan 

3. Bisa berargumentasi dengan baik 
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4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan 

5. Terlibat langsung dengan permasalahan. 

 Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih 

jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat 

dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1 Data Key Informan dan Informan Penelitian 

No Jabatan Jumlah 

1 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 

2 Kepala Bidang Kehutanan, Penataan, dan Penaatan 

PPLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

1 

3 Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU dan 

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

1 

4 Kepala Sub Bagian Batas Negara Bagian Pengelola 

Perbatasan Sekretariat Daerah 

1 

5 Camat Rangsang Barat 1 

6 Masyarakat 4 

 Jumlah 9 

Sumber: Data Olahan Penelitian 2017 

 Penulis mengambil masyarakat sebagai informan sebanyak 4 orang, berarti 

setiap desa penulis mengambil 1 masyarakat sebagai informan yang menurut 

penulis anggap sesuai dengan kriteria-kriteria yang penulis butuhkan. Selain itu 

penulis mengambil 4 orang masyarakat tersebut sebagai informan dengan 

mempertimbangkan hal-hal berikut ini : 

1. Masyarakat yang mengerti dan pernah turun langsung mengatasi 

abrasi. Seperti bapak Kadarsiono masyarakat desa Anak Setatah yang 

merupakan aktivis lingkungan hidup. 
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2. Masyarakat yang mata pencahariannya terganggu akibat abrasi. Seperti 

bapak Zulkifli masyarakat desa Bantar yang merupakan seorang 

nelayan. 

3. Masyarakat yang tempat tinggalnya terkena dampak abrasi. Seperti 

bapak Abdul Manaf masyarakat desa Sialang Pasung dan bapak 

Usman masyarakat desa Permai, yang rumahnya berdekatan dengan 

tepi pantai/laut yang terkena abrasi. 

3.5 Analisis Data 

 Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Teknik 

pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah 

dipisahkan. Kedua kegiatan berjalan serempak. Artinya analisis data memang 

seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian 

dilanjutkan  setelah pengumpulan data selesai. (Imam Gunawan, 2013: 210). 

 Penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan analisis deskriptif 

dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun dan dihubungkan 

dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang ada kemudian diambil suatu 

kesimpulan. 

 Berikut ini beberapa tahapan yang akan dipakai untuk menganalisis data: 

1. Reduksi Data (pengumpulan) 

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi 

dapat memberikan gambaran yang tepat dan dapat membantu peneliti 

dalam pengumpulan data. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

deskriptif. Informasi yang didapatkan dari lapangan disajikan kedalam 

teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak 

disesuaikan dengan fakta yang ada tersebut bertujuan untuk dapat 

menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar dengan 

keadaan di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah semua data yang terkumpul berkaitan dengan masalah, maka 

ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga 

dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan 

teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna 

memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


