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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Air Hitam pada awal bulan

Januari sampai dengan Maret 2013 perkiraan penelitian adalah 3 bulan.Penulis

melakukan penelitian di “Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten

Pelalawan”.

3.2 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 (first hand ) seperti hasil observasi,wawancara dan quisioner.

Penulis dalam mengambil data primer ini menggunakan tekhnik quisioner

yang disebarkan kesejumlah responden atau masyarakat air hitam tersebut.

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

(second hand) untuk mendukung dan memperkuat penelitian yang penulis

lakukan dan hasil penelitian tersebut.Pengambilan data sekunder yang

penulis lakukan dengan cara meminta data dari kepala desa air hitam

tersebut seputar permasalahan sengketa tanah dan data sekunder yang

penulis dapatkan adalah data yang valid dan dapat dipertanggung

jawabkan kebenarannya.
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3.3 Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian yang penulis lakukan,

penulis menggunakan metode :

a. Kuisioner/Angket

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 air hitam sebagai

subjek penelitian yang utama untuk mendapatkan data penelitian dan

penyelesaian dari permasalahan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiono, 2010 yang mengatakan bahwa

Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

jawab sehingga dapat di ikutsertakan makna dalam suatu topik tertentu dan

dengan wawancara penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih

mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan

fenomena yang terjadi yang mungkin tidak bisa di temukan melalui

observasi. Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada kepala desa air

hitam sebagai key informan untuk penulis mendapatkan data dukungan

atau data sekunder yang didapatkan melalui second hand.

3.4 Populasi dan Sample

1. Populasi adalah Objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulan dengan kata lain bahwasannya semua
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himpunan atau bilangan yang dapat memberikan keterangan terhadap

tujuan penelitian (Sugiono, 2010). Jumlah populasi berdasarkan data

masyarakat yang terkena sengketa batas tanah sebanyak 539 KK atau

responden penelitian.

2. Sampling atau sample adalah bagian dari himpunan atau bilangan yang

dapat memberikan keterangan terhadap tujuan penelitian dalam arti lain

yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut.Dalam penarikan sampling yang penulis lakukan adalah tekhnik

penarikan sampling dengan menggunakan “Rumus Slovin” yaitu :

(n = . ) dengan populasi sebanyak 539 KK.

N = jumlah sample

N = populasi

1 = Nilai konstanta

e2 = eror atau tingkat kesalahan (10 % = 0,1)

Penyelesaiannya adalah:

P = 539 orang

e2 = 0,1

n = .....?

n = . = . , = . = 84 orang

Jadi kesimpulannya adalah,yang dapat diambil sebagai responden atau

sebagai sample  penelitian adalah 84 orang atau responden.
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik sampling insidental

(Non probability).Penulis memilih tekhnik tersebut karena lebih efektif dan

efisien dalam penelitian yang penulis lakukan dan sesuai dengan penelitian

yang penulis lakukan.

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Orang atau individu yang akan

memberikan keterangan dan penjelasan serta menjawab semua pertanyaan

dan quisioner yang diberikan oleh penulis guna memberikan informasi

seputar permasalahan yang telah dijawab didalam wawancara ataupun

quisioner kepada penulis.

Subjek selain menjadi responden dalam penelitian penulis, juga

sebagai pemberi informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya

responden atau subjek tersebut akan mempermudah penulis dalam

melakukan penelitian. Oleh sebab itu subjek (orang / individu) sangat

berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sebuah masalah atau fenomena yang

terjadi dan akan diamati atau dilakukan penelitian dari fenomena atau

permasalahan tersebut.

Didalam objek penelitian ini adalah sebuah permasalahan yang

akan diamati oleh penulis, seperti permasalahan sengketa tanah dan

kepemilikan sertifikat tanah yang sah dan sudah dikeluarkan oleh UUPA
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(Undang-undang pokok Agraria) seperti yang terjadi didesa air hitam ini.

Selain itu permasalahan lain yang harus diteliti adalah acuhnya pemerintah

pelalawan dalam pemecahan kasus sengketa tanah tersebut, dan banyak

indikator-indikator yang menimbulkan pertanyaan terhadap ketidak

responan pemerintah pelalawan ini dalam pemecahan dan pencarian solusi

sengketa tanah tersebut, dan jika dikaji secara teoritis dan faktanya

pemerintah memiliki andil yang cukup kuat untuk menyelesaikan

permasalahan ini.

3.6 Analisa Data

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

data yang telah penulis dapatkan dan akan diolah. Adapun jenis penelitian

yang penulis 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.2010:hal.11,15).

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
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Ari Kunto, dalam menganalisis sebuah kriteria penilaian dalam deskriftif

kualitatif yaitu dengan rumus sebagai berikut :

= 100 %
Dimana : P = Persentase                  N = Total Jumlah

F = Frekuansi

Adapun kriteria persentasenya adalah:

a. Persentase antara 80% - 100% dikatakan “Sangat setuju”

b. Persentase antara 60% - 79% dikatakan “Setuju”

c. Persentase antara 40% - 59% dikatakan “Ragu-ragu”

d. Persentase antara 30%-39% dikatakan “Tidak Setuju”

e. Persentase kurang dari  30 % dikatakan “Sangat Tidak Setuju”


