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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, berasaldari data

yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan

dokumen resmi lainnya. Alam konteks pendekatan kualitatif dapat dirtikan

sebagai penelitian yang di hasilkan dari data deskriptif mengenai kata-kata lisan

maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti

(Suryanto,2010:5).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis

penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah

yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan

fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan

berdasar kanteori-teori yang ada.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakuhkan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Siak. Dan waktu penelitian ini berlangsung pada bulan maret-april

2017.
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3.4 Jenis Data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002:55). Data

primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari

informan penelitian, yang dilakuhkan melalui penelitian lapangan berupa

informasi dari wawancara dengan informan penelitian. Dalam hal ini

untuk memperoleh gambaran peran dinas tanaman pangan dan holtikultura

Kabupaten Siak dalam upaya perlindungan lahan pertanian dari kegiatan

alih fungsi lahan yang dilakuhkan oleh para petani.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua

atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penulisan

dilakuhkan. Sumber skunder meliputi komentar, interpretasi, atau

pembahasan tentang materi original (Silalahi 2010:291). Data dapat

diperoleh dari biro statistik, majalah keterangan-keterangan atau publikasi

lainnya seprti dikutip dari berbagai sumber, peraturan perundang-

undangan buku, jurnal, koran dan peneliti terdahulu yangberhubungan

dengan masalah yang di teliti (Marzuki, 2002,56). Dalam hal ini data

skunder yang digunakan berupa sejarah singkat Dinas Tanaman Pangan

dan Holtikultura Kabupaten Siak, kondisi pertanian dan lahan pertanaian

Kabupaten Siak.
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3.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini di kupulkan berbagai data yang berhubungan dengan

pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk melengkapi

penelitian ini maka penulis menggunakan informan yang dinilai mampu

memberikan informasi yang akurat dan memadai berkaitan dengan judul “Analisis

Pelaksanaan Program Perlindungan Alih Fungsi Lahan Oleh Dinas Tanaman

Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Bungaraya)”.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Data mempunyai sifat memberikan gambaran tentang suatu masalah atau

persoalan. Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

dipergunakan metode pengumpulan data :

a. Observasi, adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan

data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung secara

seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra (mata, telinga,

hidung, tangan dan pikiran) (Mustafa, 2013: 94). Pengumpulan data

dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian .

b. Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan  (Narbuko, 2010:83). Wawancara yang dilakukan adalah

dengan cara bertanya langsung kepada Petani yang melakuhkan kegiatan
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alih fungsi lahan. Kegiatan wawancara dalam penelitian ini penulis

lakukan kepada:

Tabel 3.1
Key Informan Penelitian

No Nama Kedudukan
1. IR. HJ. Rubiati,M.PD Kepala Dinas di Dinas Tanaman Pangan dan

Holtikultura Kabupaten Siak
2. Syahrial Kasubag Sub Program
3. Muhammad Dwi S.Sos Pegawai di bagian Sub Program
4. Khoirudin S.Sos Kasubag keuangan
5. Dicky Sofyan, S.STP Camat Bungaraya
6. Sutrisno dan Bahrian Petani
7. Sunarno Masyarakat

Sumber: Data Olahan,2017

c. Kuesioner adalah pengumpulan data memberikan atau menyebarkan

daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon

atas daftar pertanyaan tersebut. (Juliansyah; 2012; 139) sejumlah

pertanyaan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi responden

yang berhubungan dengan masalah penelitian guna untuk lebih

mengetahui bagaimana implementasi Program Perlindungan Alih Fungsi

Lahan di Kecamatan Bungaraya, adapun Kuesioner ini akan di sebarkan

kepada Masyarakat atau Petani yang berjumlah 50 orang.

d. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis.

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Sangadji, Sopiah; 2010; 153).

Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan untuk

memperoleh data berupa informasi tentang Program Perlindungan Alih

Fungsi Lahan.
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3.7 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau petani Kecamatan

Bungaraya yang berjumlah 239.513 orang. Adapun Sampel dalam penelitian ini

adalah masyarakat yang melakuhkan kegiatan alih fungsi lahan dan masyarakat

yang tidak melakuhkan kegiatan alih fungsi lahan, sebanyak 50 orang di

Kecamatan Bungaraya, dan 50 orang  ini di ambil dengan menggunakan teknik

insidental

3.8 Teknik Analisa

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Perlindungan Alih

Fungsi Lahan dalam meningkatkan kesejahteraan Petani di Kecamatan Bungaraya

penulis menggunakan metode analisa desktiptif, yaitu suatu analisa yang berusaha

memberikan gambaran terperinci mengenai pelaksanaan Program Perlindungan

Alih Fungsi Lahan dalam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel

yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan

memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing

masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan

diambilkan kesimpulan serta saran.

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik

skalalikert Sugiyono (2013:107). Dengan skala likert, variabel yang akan diukur

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan

sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa
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pernyataan dari pertanyaan jawaban setiap item instrument yang menggunakan

skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat negative.

Berdasarkan metode penelitian yang telah di kemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan implementasi Program

Perlindungan Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan

menggunakan teknik pengukuran sebagai berikut :

Sangat Setuju / Sangat Baik 81– 100 %

Setuju / Baik 61 – 80 %

Ragu-ragu / Kurang Baik 41 – 60 %

Tidak Setuju / Tidak baik 21 – 40 %

Sangat Tidak Setuju / Tidak Baik 0 – 20 %
Sumber :Husaini Usman 2008 : 146

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang pelaksanaan

Program Perlindungan Alih Fungsi Lahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat atau petani Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.


