
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Silalahi 

(2012:85) dalam metode kualitatif berlaku logika induktif (inductive process). 

Kategori muncul dari informan ketika penelitian sedang berlangsung 

(emerging desing-categories identified during research process), bukan 

diidentifikasi oleh peneliti sebelum penelitian. Munculnya kategori ini 

memberi pengayaan informasi “context-bound” yang mempengaruhi pola 

atau teori yang membantu menjelaskan fenomena (patterns, theories 

developed for anderstanding). Pertanyaan tentang keakuratan informasi 

mungkin tidak muncul dalam penelitian, atau jika muncul peneliti akan bicara 

tentang langkah-langkah pembuktian informasi dengan informan atau 

“trianggulating” antara sumber-sumber informan yang berbeda untuk 

menyebutkan beberapa teknik yang ada (accurate and reliable through 

verification). Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:16) harus 

dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, 

mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif 

terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan dan membuat 

laporan penelitian secara mendetail. 
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Dari segi jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang 

bertujuan menggambarkan secara tepat suatu gejala atau fenomena. Mely G. 

Tan dalam silalahi (2012:28) mengatakan bahwa penelitian yang bersifat 

deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menetukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu 

gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada 

hipotesis-hipotesis, mungkin belum, tergantung dari sedikit banyaknya 

pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan. Penelitian ini menjelaskan 

gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak 

sebagaimana adanya, dalam hal ini menggambarkan implementasi kebijakan 

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalinpantim ruas Way Jepara-Way 

Sekampung/Bunut. 

B. Fokus Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:287) bahwa dalam pandangan penelitian kualitatif, 

gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), 

sehingga peneliti tidak akan menetapkan penelitiannnya hanya berdasarkan 

variabel penelitian tetapi keseluruhan situasi sosial yang meliputi tempat 

(place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara 

sinergi. 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. 

Penulis memberi batasan fokus dan indikator yang diteliti adalah sebagai 

berikut:  
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Tabel 3.1 

Fokus Penelitian dan Indikatornya 

No. Fokus Penelitian Indikator 

1. Komunikasi a. Transmisi (transmision); 

b. Konsistensi (consistency); 

c. Kejelasan persoalan (clarity). 

2. Sumber daya a. Kemampuan Implementator 

b. Informasi; 

c. Kewenangan (authority); 

d. Ketersediaan dana dan fasilitas/sarana. 

3. Disposisi Sikap/watak Implementator dalam 

mengimplementasikan kebijakan 

pengadaan tanah. 

4. Struktur Birokrasi a. Ketersediaan SOP 

b. Fragmentasi (Fragmentation) 

5. Lingkungan Kebijakan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi  

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung di wilayah Kabupaten Lampung Timur khususnya 

Kecamatan Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar 

Sribhawono dan Way Jepara. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena 

sebagai daerah yang dilintasi Jalan Lintas Pantai Timur Ruas Way Jepara – 

Way Sekampung/Bunut. 
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D. Jenis Data 

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang 

diperoleh dari unit analisis yang dijadikan sebagai sarana verifikasi empiris 

dalam kegiatan penelitian, adapun jenis-jenis data yang dipergunakan adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah segala informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan 

konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisis yang 

dijadikan sebagai obyek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

yang terkait dengan penelitian, seperti buku, media massa, undang-

undang, internet, arsip-arsip dan literatur lain yang mempunyai 

keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data melalui: 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 

langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. 

Teknik tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

beberapa narasumber yang diangap telah memenuhi atau relevan dengan 

penelitian ini.  Wawancara yang dilakukan cecara terbuka serta serta 
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mendalam agar dapat memberikan kesempatan nara sumber tersebur dalam 

rangka menjawab secara bebas. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-

sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.. 

F. Informan 

Informan merupakan orang yang dijadikan sebagai sumber pengumpulan data 

primer melalui wawancara. Informan biasanya adalah orang yang terlibat 

langsung dalam obyek penelitian dan atau orang yang memahami berbagai 

informasi mengenai masalah yang akan diteliti. 

Informan awal dipilih secara purposive, obyek penelitian yang menguasai 

permasalahan yang diteliti (key informan). Informasi selanjutnya diminta 

kepada informan awal untuk menunjukan orang lain yang dapat membuka 

informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukan orang 

lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. Cara ini biasanya 

lazim disebut sebagai snow ball yang dilakukan secara serial atau berurutan. 

Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah : 

Kelompok pemilik lahan selaku penerima ganti rugi. Dengan memperhatikan 

karakter informan maka dalam penelitian ini jumlah informan yang 

dibutuhkan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu. Proses penelitian 

berlangsung dari satu informan ke informan yang lain, penyebaran satu 

informan ke informan yang lain berlangsung secara snow balling (bola salju), 

yaitu bermula dari seorang informan yang mungkin pengetahuan atau 
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keterlibatan didalam permasalahan yang diteliti relative sedikit beralih kepada 

informan yang keterlibatannya lebih besar. Unsur yang terlibat dalam 

kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalinpantim Ruas Way 

Jepara-Way Sekampung/Bunut yang dapat dijadikan informan adalah sebagai 

berikut:  

1. Pemilik Lahan selaku penerima ganti rugi, semula direncanakan 

informannya  sejumlah 5 (Lima) orang namun untuk melengkapi hasil 

wawancara dalam pelaksanaan penelitian penulis memperoleh informasi 

dari 6 (enam) orang informan yaitu : Bapak Ponimin (Desa Karya Tani 

Kecamatan Labuhan Maringgai), Bapak Deswanda (Desa Jepara 

Kecamatan Way Jepara), Bapak Safrudin Anwar (Desa Srimenanti 

Kecamatan Bandar Sribhawono), Bapak Rusman (Desa Rajabasa Baru 

Kecamatan Mataram Baru), Bapak Winda Winarno dan Hi. Triyono 

(Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai); 

2. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Timur, semula 

direncanakan informannya  sejumlah 3 (tiga) orang namun untuk 

melengkapi hasil wawancara dalam pelaksanaan penelitian penulis 

memperoleh informasi dari 6 (enam) orang informan yaitu : Bapak I 

Wayan Sutarja, SH. MH. (Sekda Kabupaten Lampung Timur selaku 

Ketua Panitia Pengadaan Tanah), Bapak Amriadi, SH. (Kabag 

Pemerintahan Umum selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah), Bapak 

Ahmad Zoglul Faisal, S.Sos (Kasi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Timur selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah), Bapak Edi 
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Kuswoyo, SAP. (Anggota Satgas Identifikasi dan inventarisasi tahun 2013) 

Bapak Giri Meiyanta, SE., MM. (Anggota Satgas Identifikasi dan inventarisasi 

tahun 2008) dan Bapak Paul Septonie, SE. (Anggota Satgas Identifikasi dan 

inventarisasi tahun 2008); 

3. SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung selaku 

Instansi yang memerlukan tanah sejumlah 2 (dua) orang yaitu Bapak 

Satibi, ST. (koordinator keuangan) dan Bapak Edyson, ST. (pelaksana 

lapangan) kegiatan ganti rugi Jalinpantim. 

G. Teknik Pengolahan  Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian deskristif, maka teknis analisis 

datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan 

dilapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi 

lainnya,  meliputi : 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis dari lapangan.  Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data penulis 

lakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-

kata yang bisa digunakan untuk melakukan pembahasan serta 

menggunakan teori-teori untuk menganalisis fokus dalam penelitian ini. 
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2. Penyajian data, yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun 

berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang 

memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. 

3. Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.  

Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya penulis kemudian menarik 

kesimpulan berdasarkan data tersebut.  Proses analisis yang penulis 

lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah 

dirumuskan.   

 

H. Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang 

diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai 

berikut : 

1. Seleksi data 

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

Proses yang dilakukan pada tahap ini ialah data yang diperoleh dari hasil 

wawancara diperiksa kembali apakah masih ada yang kurang atau terdapat 

kekeliruan. Pemeriksaan ini bermanfaat bagi keabsahan dan kesempurnaan 

data yang telah diperoleh serta lebih mengarah pada tingkat yang lebih 
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lanjut.  Data yang diedit oleh penulis ialah hasil wawancara antara peneliti 

terhadap nara sumber.  

2. Klasifikasi data  

 Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan 

dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat 

untuk kepentingan penelitian. 

3. Penyusunan data  

 Dilakukan dengan menempatkan data yang telah diklasifikasikan sesuai 

dengan bidang permasalahannya masing-masing secara sistematis. 

4.   Analisis Data 

 Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data 

yang diperoleh. Tujuan dari analisa data ini adalah untuk memperoleh 

jawaban dari pemasalahan. Dalam pengolahan data, penulis mengunakan 

teknik deskriptip analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh nara sumber baik 

secara tertulis maupun secara lisan, diteliti dan dipelajari kemudian dari 

hasil analisa data tersebut di interprestasikan kedalam bentuk kesimpulan. 

I. Teknik Memeriksa Derajat Kepercayaan 

Teknik ini berfungsi untuk melaksanakan penyelidikan sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Beberapa teknik yang digunakan 

agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya antara lain : 
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1. Ketekunan Pengamatan 

Teknik ini bermaksud menemukan ciri-ciri dari unsur persoalan/isu yang 

sedang dicari dan kemudian mensahkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci. Pengamatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu pengamatan yang 

dilakukan dengan sungguh-sungguh terhadap sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

2. Triangulasi 

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Triangulasi bertujuan mengecek kebenaran data tertentu 

dengan membandingkan dengan data lain yang diperoleh dari sumber lain 

pada beberapa fase penelitian, waktu dan metode yang berlainan. 

3. Kecukupan Refrensi 

Yang dimaksud kecukupan refrensi adalah adanya pendukung untuk 

membukukan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil 

wawancara perlu didukung dengan rekaman-rekaman wawancara. Data 

gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh dokumen-dokumen 

pendukung. Teknik ini sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas 

data yang ditemukan peneliti.   


