
III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan selama bulan April 2014 di KPHL Batutegi dan KPHL

kota Agung Utara.

B. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, kuisioner, laptop dan

alat tulis. Sedangkan objek penelitian ini adalah pegawai di KPHL Batutegi dan

KPHL Kota Agung Utara.

C. Definisi Operasional

Batasan operasional  penelitian ini adalah

a. Kategori berkualitas adalah jumlah persentase SDM kategori sangat mampu

dan mampu dalam bidang perencanaan hutan dan pengelolaan DAS dan

perhutanan sosial.

b. Kategori kurang berkualitas adalah jumlah persentase SDM  kategori kurang

mampu dan tidak mampu dalam bidang perencanaan hutan dan pengelolaan

DAS dan perhutanan sosial.

c. Kategori setuju adalah jumlah persentase kategori SDM  sangat setuju dan

setuju tentang dibentuknya KPHL.
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d. Kategori kurang setuju adalah jumlah persentase SDM  kategori kurang setuju

dan tidak setuju tentang dibentuknya KPHL.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya

meliputi kualifikasi, jumlah, dan potensi pegawai KPHL. Data sekunder

merupakan data penunjang penelitian yang meliputi luas KPHL, Standar

Operasional Prosedur (SOP), tata batas KPHL, struktur organisasi, potensi konflik

serta referensi penunjang yang berkaitan dengan penelitian diperoleh dari sumber

pustaka ataupun instansi terkait.

2. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara dengan responden

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan

tanya jawab menggunakan kuesioner untuk pegawai KPHL, masyarakat yang

berbatasan langsung dengan KPHL serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

yang bekerja sama dengan pihak KPHL.

2. Studi pustaka

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip teori-

teori yang berasal dari buku dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan

penelitian untuk mendapatkan data sekunder.
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3. Responden Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah SDM di KPHL Batutegi sebanyak 20 orang,

SDM di KPHL Kota Agung Utara sebanyak 23 orang. Menurut Arikunto (2011),

jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka digunakan metode sensus yaitu

sampel yang digunakan untuk penelitian adalah seluruh populasi. Untuk

pengambilan sampel masyarakat sekitar digunakan sampling purposif (bertujuan)

yang menurut Sudjarwo dan Basrowi (2009) merupakan cara atau teknik

pengambilan sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti atas dasar

kriteria atau pertimbangan tertentu dengan tujuan tertentu. Sampel LSM adalah

total dari LSM yang ada di sekitar lokasi penelitian untuk KPHL Batutegi

sebanyak 7 SDM dan 10 SDM untuk KPHL Kota Agung Utara. Jumlah sampel

masyarakat sekitar KPHL Batutegi dan Kota Agung Utara 10 orang yang

merupakan ketua gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) yang dianggap

mewakili pendapat dari masing-masing anggota.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dengan sistem tabulasi dan analisis data dilakukan

secara kuantitatif dan deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik guna

mengetahui kemampuan aparatur kehutanan dalam melaksanakan tugasnya.

Kemudian dilakukan pengkajian terhadap aspek perencanaan hutan serta

pengelolaan DAS dan perhutanan sosial, dan pemanfaatan hutan. Jumlah

pertanyaan sebanyak 50 pertanyaan untuk pegawai KPHL serta 25 pertanyaan

untuk responden masyarakat dan LSM.
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Nasution (2003) menyatakan bahwa, penghimpunan skor dari setiap pertanyaan

dapat dilakukan dengan menggunakan skala likert.  Skala Likert adalah suatu

skala psikometrik yang digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang

paling banyak digunakan dalam pengukuran prilaku.  Skala ini terdiri dari

pertanyaan dengan jawaban baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk.  Penentuan

skor dari pertanyaan pada kuesioner digunakan bobot yang diberikan yaitu

sebagai berikut:

a. Jawaban dengan kategori sangat setuju diberi nilai empat.

b. Jawaban dengan kategori setuju diberi nilai tiga.

c. Jawaban dengan kategori kurang setuju diberi nilai dua.

d. Jawaban dengan kategori tidak setuju diberi nilai satu.

Menurut Yitnosumarno (1994) Penentuan kategori digunakan interval kelas

dengan rumus sebagai berikut:

I = X1 – X2

K

Keterangan :   I = Interval
X1 = Nilai pengamatan tertinggi
X2 = Nilai pengamatan terendah
K = Jumlah kategori

Skor  jawaban kemudian dihimpun dalam tabel untuk mengetahui kategori

responden dalam masing-masing.
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1. Kuesioner bidang perencanaan hutan dan pengelolaan DAS dan perhutanan
sosial

Kuesioner berjumlah 25 pertanyaan, sehingga memiliki skor tertinggi 100  dan

skor terendah 25. Parameter dalam pengklasifikasiannya yaitu:

a. Kategori sangat setuju : skor > 82

b. Kategori setuju : skor 63-81

c. Kategori kurang setuju : skor 44-26

d. Kategori tidak setuju : skor 25-43

2. Kuesioner masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Kuesioner masyarakat dan LSM berjumlah masing-masing 20 pertanyaan

sehingga memiliki skor tetinggi 80 dan skor terendah 20. Parameter dalam

pengklasifikasiannya yaitu:

a. Kategori sangat setuju : skor > 68

b. Kategori setuju : skor 52-67

c. Kategori kurang setuju : skor 36-51

d. Kategori tidak setuju : skor 20-35

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode tabulasi dan gambar.

Tabulasi berarti jawaban dikelompokkan kedalam tabel berdasarkan kategori

jawaban pertanyaan. Salah satu permasalahan dalam penelitian adalah

bagaimana mendapatkan data yang akurat dan objektif. Karena sangat penting

dalam penelitian, sebab kesimpulan penelitian hanya akan dapat dipercaya bila

didasarkan pada informasi yang juga dapat dipercaya (akurat) (Suharsimi, 2008).


