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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Artinya data yang

dikumpulkan dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo, dan

dokumen resmi lainnya. Dalam kontek ini pendekatan kualitatif dapat diartikan

sebagai penelitian yang dihasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan

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

diteliti (Suyanto Bagong, 2010:5).

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human

instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Instrumen penelitian kualitatif pada

umumnya lebih bersifat internal dan subyektif, yang direfleksikan dengan peneliti

sebagai instrumennya.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, peneliti

memberikan uraian atau gambaran mengenai penomena atau gejala sosial yang

diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri.

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di Kepulauan Aruah merupakan gugusan pulau-pulau kecil

yang terletak di bagian barat laut Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Secara

geografis, Kepulauan Aruah terletak di perairan Selat Malaka dan sekitar
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perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara perbatasan langsung laut dengan

Negara tentangga Malaysia.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian

dengan cara sebagai berikut :

3.4.1 Sumber Data primer

Yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  dari  sumber  pertama (Umar,

2004:64)  misalnya dari individu atau perorangan, seperti hasil wawancara,

dan pengisian kusioner. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan

masyarakat (responden) yang memanfaatkan pelayanan. Data ini merupakan

data mentah yang kelak akan diproses lebih lanjut.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder rmerupakan, data yang dikumpulkan ditangan kedua atau

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Sumber-sumber meliputi komentar, interprestasi, atau pembahasan tentang

materi orginal (Ulber Silalahi, 2010:291). Data yang diperolah dari

dokumen, buku, jurnal, dan laporan-laporan penelitian yang telah ada, serta

sumber-sumber lain yang dianggap layak dan terkait dengan penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dan dapat

dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam

pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian  yakni:
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3.5.1 Observasi

Observasi Menurut Moloeng (2007:175) adalah kegiatan yang

dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif,

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya.

3.5.2 Wawancara

Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung antara

peneliti dengan narasumber yang disebutkan diatas yang dianggap

layak dan relevan dalam penelitian.

3.5.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data

melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga

yang menjadi obyek penelitian, baik beruba prosedur, peraturan-

peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun

dokumen elektronik (rekaman).

3.6 Informan Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan Pulau-pulau kecil di kepulauan aruah

kabupaten rokan hilir ini, dalam penentuan informannya menggunakan teknik

Purposive (bertujuan) yang merupakan metode penetapan sampel dengan

berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan informasi

yang dibutuhkan peneliti. Walaupun demikian dalam pelaksanaan penelitian

dilapangan nanti, tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan menggunakan

Snowball disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada dilapangan.
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Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah setiap orang yang

terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir, diantaranya :

Adapun yang menjadi sampel penelitian yang juga sebagai

irforman dalam penelitian ini adalah setiap orang yang terkait dengan

pengelolaan Kepulauan Aruah ini, diantanya :

Tabel 3.1
Daftar Informan

No Informan Jumlah

1 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau 5

2 Sekretariat DPRD Provinsi Riau 2

3 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau 2

4 Kepala Badan Perencanaan Pembanguanan Provinsi Riau 1

5 Angota TNI AL Dumia 3

6 Nelayan 5

Jumlah 18

Sumber : Data Olahan 2016

3.7 Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan  Bikles ( Husaini, 2011:84) adalah

proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah

pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Teknis analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data kualitatif model

interaktif dari Miles dan Hubberman. Miles dan Hubberman menyatakan ada tiga
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alur kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan, yaitu Reduksi Data,

Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau verifikasi Kegiatan.

3.7.1 Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak

pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode,

menelusuri tema, membuat gugusan-gugusan, menulis memo, dan lain

sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak

relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang

tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya

data yang dikumpulkan dapat diverifasi.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks

naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, grafik, jaringan, dan bagan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penerikan kesimpulan atau Verifikasi merupakan kegiatan diakhir

penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan

melakukan verifikasi, baik dari segi maknsa maupun kebenaran kesimpulan

yang disepakati oleh subjek tempat penelitianitu dilaksankan. Makna yang
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dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan

kekokohannya. Penelitian harus menyadari bahwa dalam mencari makna,

peneliti harus menggunakan pendekan etik, yaitu dari kacamata key

informan, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti

(pendekatan etik).

Model interaktif yang menggambarkan keterkaitan tiga kegiatan

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

digambar seperti gambar berikut.

Gambar 3.2
Komponen-Komponen analisa data model interaktif

Pada gambar tersebut tampak adanya ketiga kegiatan yang saling terkait

yang merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri. Penyajian data selain

berasal dari hasil reduksi, perlu juga dilihat kembali dalam proses pengumpulan

data untuk memastikan bahwa tidak ada data penting yang tertinggal. Demikian

pula jika dalam verifikasi ternyata ada kesimpulan yang masih meragukan dan

belum disepakati kebenaran maknanya, maka kembali ke proses pengumpulan

data. Tindakan memvalidasi data sangat penting dalam penarikan kesimpulan.

Pengumpulan Data Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan

Reduksi Data, pemisahan hal-

hal penting dan tidak penting

sehingga data yang terkumpul

lebih terfokus pada tujuan

penelitian


