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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengambarkan dan menjelaskan 

bagaimana dari keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada serta 

menganalisanya agar dapat bisa menarik kesimpulan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

sesuai dengan fokus penelitian yang telah disebutkan maka lokasi peneliti 

ini adalah Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten 

Pelalawan dan penulis melakukan penelitian ini di Desa Lubuk Ogong pada bulan 

November sampai dengan Maret 2017.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data  

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan terbagi menjadi 2 

bagian yaitu : 

1. Data primer adalah data yang diterima penulis langsung dari pihak 

pertama seperti hasil observasi, wawancara dan quisioner. Penulis 

dalam mengambil data primer ini menggunakan tekhnik quisioner yang 
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disebarkan kesejumlah responden atau Masyarakat Kelompok Tani 

Makmur Sejati (KTMS) Desa Kiyap Jaya.  

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak kedua 

untuk mendukung dan memperkuat penelitian yang penulis lakukan 

dan hasil penelitian tersebut. Pengambilan data sekunder yang penulis 

lakukan dengan cara meminta data dari Masyarakat Kelompok Tani 

Makmur Sejati (KTMS) Desa Kiyap Jaya tersebut seputar 

permasalahan sengketa tanah dan data sekunder yang penulis dapatkan 

adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

3.4 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005: 90). Sedangkan 

sampel menurut sugiono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Populasi kajian ini adalah sebagaian dari Pemerintah Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Pelalawan, Pj. Kades Lubuk Ogong, Kades Kiyap Jaya, 

Pimpinan Perusahaan PT. CDSL, Ninik Mamak  dan Masyarakat Kelompok Tani 

Makmur Sejati yang terdapat di desa kiyap jaya sebanyak 41 KK. Seluruh 

populasi dijadikan sampel, Populasi ini sekaligus menjadi sampel dalam 

penelitian ini karena menurut sugiyono (2001:61), sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 
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sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingn membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, 

istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

3.5.1 Observasi  

Observasi adalah penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan 

sengaja di adakan dengan mengunakan alat indera terutama mata terhadap kejadi-

kejadian yang langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara 

langsung dilapangan untuk menapatkan data yang erat hubungannya dengan 

peneliti ini 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oeleh pewawancara yang 

mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan 

data yang diperlukan. Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan 

belum begitu sempurna terjaring dengan teknik kusioner. 

Adapun yang menjadi Responden key informan dalam penelitian ini oleh 

penulis dari populasi dapat dilihat pada Tabel 3.1 Berikut: 
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 Tabel 3.1: Responden yang Menjadi Key Informan Penelitian   

No Nama Jabatan Jumlah 

1 Bayu Wisnu Murti 

S. St 

Kasub seksi konflik sengketa 

dan pengukuran  

1 

2 Amir S.Sos Pj. Kepala Desa Lubuk Ogong 1 

3 Herman Kepala desa  Kiyap Jaya 1 

4 Mukhlis Harahap Ketua KTMS 1 

5 Bernad Tompul Humas PT. CDSL 1 

6 H. Lukman Hakim Ninik Mamak 1 

 Jumlah 6 

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017 

3.5.3 Kusioner  

Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiono.2010). Tekhnik pengumpulan data ini 

diberikan kepada Masyarakat Kelompok Tani Makmur Sejati (KTMS) Desa 

Kiyap Jaya sebagai subjek penelitian yang utama untuk mendapatkan data 

penelitian dan penyelesaian dari permasalahan tersebut. 

3.5.4 Dokumentasi  

Dokemtasi merupakan mengumpulkan data dengan  cara mengambil data-

data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip dari lembaga yang dilteliti.  

3.6 Analisis Data  

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

yang telah penulis dapatkan dan akan diolah. Adapun jenis penelitian yang penulis 
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lakukan yaitu Deskriftif dan bentuk penelitiannya yaitu Kualitatif. Deskriftif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya sedangkan Kualitatif 

adalah Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiono, 

2005:208). 

Deskriptif kualitatif adalah riset atau penelitian yang bersifat analisis dan 

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

ambil adalah Deskriftif Kualitatif. Dalam penentuan kriteria penilaian penulis 

menggunakan skala likert yang terbagi menjadi 5 kelompok yaitu :  Sangat setuju, 

Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, dan Sangat tidak setuju. Hal ini mengacu kepada 

pendapatnya Sugiono (2010:108) dan adapun menurut  Ari Kunto (2002) , dalam 

menganalisis sebuah kriteria penilaian dalam deskriftif kualitatif yaitu dengan 

rumus sebagai berikut :   

p 
 
      

 x 100   

Keterangan: 

P = Persentase  

F = Frekuensi 

N= Populasi 

100%= Bilangan Tetap 



 

 

46 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai analisis penyelesaian 

konflik pertanahan antara masyarakat Kelompok Tani Makmur Sejati (KTMS) 

dengan HGU PT. CDSL yang terdapat di Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar 

Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Keseluruhan Sub Variabel yang diajukan 

kepada responden mengunakan teknik pengukuran melihat (mean) rata-rata 

berdasarkan uji deskriptif. Interprestasi nilai mean berdasarkan tabel dibawah ini: 

Tabel  3.2 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Variabel Penelitian 

No Nilai Mean Interprestasi 

1 1,0 - 2,33 Rendah 

2 2,34 – 3,66 Sedang 

3 3,67 – 5,0 Tinggi 

Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


