
BAB IV

METODE PENELI'IIAN

4.1 Penetapan Lokasi

Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2005:128) berpendapat

bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam peoclitian dilapangan, adatah

dengan jalan mempenahankan reori substantif, yaitu : pergilah dan jajakilah
1

lapangan untuk mehlat apakah ada kesesuaian antara kenyataat yaog ada

dilapangar. Keterhatasar geogafis dan praktis seperti waktq biaya dan tenaga

perlu pula dijadikan pertimbangan dalam menennrkan lokasi penelitian. Untrrk

itulah maka lokasi yang peneliti pilih adalah lokasi dimana peneliti dapat

menangkap keadaan yang sebenamya dari obyek yang akan diteliti. Lokasi yallg

peneliti ambil pada penelitian ini adalah Kabupaten pelalawan dengan dasar

pertimbangan diatas.

4.2 Sumber Drtr

Lofland and Lofland (Moleong, 2005) menegaskan bahrm sumber data

utama dal,m penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tind,k n, s€lebihnya d,tah

data tambahar seperti dokumen misalnya foto dar data slatistik. Hal semda juga

dikemukakan oleh Bogman dan Taylor (1993) bahwa sumber data dari penelitian

kualitatif berupa kara-kata tertulis atau lisaa dari onmg-orang dan prilaku yang

diamati. Pendapat lain, Yin (1997) mengernukakan bahva bukti-bukti dapat
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datang dari enam sumber, yakni; dokumen, rekaman arsip, wawancara, obscrvasr

langsung, observasi pamemn scrta pemtrgkat fisik.

Data Primer, yaitu data yang diperolch peneliti langsung dari sumbernya

yang berupa kata-kata dari informan yang diwawaDca.ai dan peristiwa atau

kegiatan yang diamati. Informan sebagai sumbcr dala utama sengaja

dipilih dari subjek yang menguasai permasalahan, mengetahui baoyak hal

rentang informasi larg dibutuhlan serla memiliU data dan bersedia

meml,erikan data.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bertuk naskal tertulis

atau dokumer lainnya yang relevan dengan penelitian ini, data tersebut

berupa :

1. Keadaan geogmfis

2. Peta kerawanan konllik sosial

3. Pihak-pihak yang berkonflik

4. Faktor yang menyebabkan temyadinya konflik

5. Typologi Konflik

6. Ketersediaan sumber daye sumber daya maousia, sumber daya

keuangaa, sumber daya teknologi, dan sumber daya salanajrrasarana;

7. Kemampuan implementq dalam memanfaatkan sumber-sumber daya

yang tersedia untuk penanganan kon0i!

8. Standar dan hrjuan kebijakan sejauh mana dikomunikasikan oleh

irrtpletrlelrtor pclaksatra pcmhd$yu!tr masyuakut

1.

2.
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9. Komunikasi dan koordinasi antar o.ganisasi pclaksana kebijakart

pcrkebunal di Kabupaten Pelala$'an.

4.3 Informan Penelitian

Dalam penelitjan ini, penulis mengglrnakan informan penelitian sebagai

sumber informasi untuk memperoleh data yalg dibutuhkan Adapun tehnik yang

digunakan dalam memperolch inlorman penelitian ini adalah tehnik plrrpo;ive

.rdmplirg, menurut Burhan Bungi4 (2011) yaitu mcnentukan kelompok peserta

yang menjadi info-man sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan

masalah pcnelitian tertentu. lnforman dalam penelitian ini adalah :

1. lnforman kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan penelitian secara

mendalam. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah

apantur pemerintah yaitu Kesbangpol Kabupaten Pelalawan'

2. tnforman pelengkap adalah o.ang yang dianggap mengetahui permasalahan

penelitian, walaupun individu tersebut tidak terlibat secara langsung terhadap

permasalahan penelitian tersebut.

4.4 Tehnik PengumPulan Data

Dalam penelitian kualitatil peneliti sendirilah yang menjadi instmmen

utama yang langsung terjun kelapangan seita berusaha sendiri mengumpul

inforrnasi melalui obsewasi dan wawatrcam. Alat Bantu yaog digunakaa dalam

penelitian ini berupa : Catatan lapangan, tape recorder, kamera foto, dan alat lain

yang dianggap pcrlu. Proscs pcngumpulan dote dalam penelitian meliputi tiga

kegiatan (Moleong, 2005), Yakni :
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a. Vy'awancara mendalam

Wawancara digunakan sebagai cara utama dalam proscs pengumpulan

data. Wawancara langsung dilak-ukan dengan nara sumber (informal) 1'ang

terdiri dari warga desa dan aparat pem€ri[iah desa yang berta8gguog

jawab dalam pengelolaan Dana Bantuan Pembalgunan Desa. Dilala*an

wawancara langsung secara mendalafi (indepth iktefliev) bercifat grand

tour question yakni mcnyangkut berbagai hal yang umum dau

menycnangkan. Wawancara dengan Apamt Kelurahan dan tokoh

masyarakat adakalanya dilakukan pada saat mereka beraktifitas atau

dengan cara mendatangi rumah-rumah yang bersangkr-rtan

b. Observasi (Pengamatan)

Untuk melengkapi keterangan yang diperoleh, dilakukan pengamatan

langsung di lapangan. Pengarnatan ini dilaksanakan secae Wrticipant

observer, telmik ini digunakan untuk menggali data dan sumber data

berupa pedstiwa. Observasi dilakukan secara informal, dengan cara

mengikuti, melihat daD mengamati langsuug hasil pelaksanaan kegiatan

dilapangan.

c. Dokumentasi.

Tehnik ini dilalo*an unrk mendapatkan data sekutrder dengan cara

metrcatat da$ mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitaD dengao

objek penelitian. Dokumentasi dao arsip merupakan sumber data yang

memiliki posisi penting dalam penelitian ini, karena sasaran penelitian

adalah mengarah pada efektifitas program terhadap p€ningkatan partisipasi



yang diiurapkan baik pada saat dilakukan penelitian maupun efeknya

dimasa rnendatang dari hasil pelaksanaan kegiatan.

4.5 Tehrik Anslisi! Data

Menuut Bogdan & Biklen (1992) dalam Moleong (2005:248) analisis

data adalah prcses mencari dan mengatur secara sistematis transkip interview,

eatatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya

itr dikuopulkan untuk meningkatkan pemahaman (te adap s€suatu fenomena)

daII membanhr u&tuk mempresontasikan temuan penelitian kepada orang lain

Secara substansial, pendapat ini menurjukkan bahwa di dalam analisis data

terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. lnilah yang menjadi ciri

utama dari penelitian deskiptif.

4.6 Jsdw.l Pelak8rtraaD Penelitiatr

Penelitian akan dilaksanakan selama 9 bulan meliputi beberapa aspek

kegiatan antan lain persiapan, pelaksanaaD, dan petaporan, dengan jadwal

pelaksanaamya adalah sebagai berikut :
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Tabel. 4.1

Jadwal Pelaksanaan PeBelitiatr

No
Kegiatatr
Peuelitian

BuhBrI'ahulr

Apr Mei Jun .Iul AeI Sept okt Des

1 Persiapan :

. Pen),'usuflan
proposal

. Pengusulan
orooosal

2 Studi p€ndaiuluan :

. Observasi lapangan

3 Penelitian lapangan :

. Pergumpulan data

4 Pengolahan data :

. Analisa data

r Penarikan
kesimpulan

5 Penlersunan laporan :

. l,aporan sementam

. Semhar
o Laooral akhir
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