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III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan fonomena sosial 

tertentu.  Menurut Nawawi (1996:63) metode deskriptif yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan 

subjek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. 

Di dalam penelitian  ini penulis menggunakan metode  penelitian kualitatif.  

Menurut Kirk and Miller (2001: 9)penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya  perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain secara holistis dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. 

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan yang ada dilapangan mengenai 

peran pemerintah daerah Kabupaten Mesuji dalam penyelesaian konflik 

pengembang dan pedagang Pasar Simpang Pematang.  Juga dalam rangka 
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untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor terjadinya konflik dan 

tindakanpemerintahan daerah Kabupaten Mesuji menyelesaikan 

permasalahan yang ada yaitu masalah pedagang  Pasar Simpang Pematang 

menuntut mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana Pasal 25 PP 

Nomor. Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah yang 

sesuai perjanjian kerjasama pemerintah Kabupaten Mesuji dengan PT Citra 

Kurnia Waway Nomor: B/278/1.02/HK/MSJ/2010 Tentang Pelaksanaan 

Pekerjaan Pembangunan Pasar Simpang Pematang.  

B. Fokus penelitian  

 Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dalam 

penelitian.  Fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian yang 

bersifat kualitatif.  Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi 

kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan 

dan mana data yang tidak relevan (Moleong, 2004:237) 

 jadi, fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam 

pengumpulan data sehingga dengan pembatasan ini peneliti akan fokus 

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian 

 perumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait.  masalah pada 

penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus (moleong, 2004:93). 

 Penulis memfokuskan penelitian pada: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik  

a. Perbedaan kepentingan atau tujuan; 

b. Perbedaan individual; 
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c. Perbedaan nilai dan keyakinan; 

d. Keterbatasan sumberdaya. 

2. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dalam menyelesaian 

konflik pengembang dan pedagang di Pasar Simpang Pematang dalam 

negoisasi dan mediasi.Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji bertindak 

sebagai seorang fasilitatorsehingga terjadi pertukaran informasi yang 

dapat dilaksanakan, menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan 

dari argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan 

pendapat yang timbul (penyesuaian persepsi), sehingga mengarahkan 

kepada suatu keputusan bersama dalam penyelesaian konflik 

pengembang dan pedagang di Pasar Simpang Pematang. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial. Bentuk negoisasi dan mediasi dapat berupa: 

a. Negosiasi langsung yaitu negoisasi langsung yang dilakukan 

langsung oleh pengembang dan pedagang di Pasar Simpang 

Pematang; 

b. Mediasi murni yaitu proses yang dilakukan oleh seorang pihak ketiga 

(mediator) untuk membantu menyelesaikan persengketaan antara 

dua pihak (pengembang dan pedagang di Pasar Simpang Pematang) 

dalam proses negosiasi mereka sebelumnya. Proses mediasi 

dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak salah 

satu pihak yang bersengketa; 
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c.  Konsiliasi merupakan usaha untuk memertemukan keinginan pihak-

pihak yang berselisih (pengembang dan pedagang di Pasar Simpang 

Pematang) sehingga tercapai persetujuan bersama; 

d.  Fasilitasi merupakan upaya memberikan kemudahan, kepada siapa 

saja untuk memecahkan masalah yang dihadapinya (pengembang 

dan pedagang di Pasar Simpang Pematang). Biasanya tindakan ini 

diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau 

pihak lain yang berperan memberikan penerangan, bimbingan, terapi 

psikologis dan penyadaran agar masyarakat yang tidak tahu menjadi 

tahu dan sadar untuk berubah; 

e. Mediasi dengan kekuasaan, dimana mediator memunyai kekuasaan 

sehingga potensial membujuk kedua pihak yang bertikai 

(pengembang dan pedagang di Pasar Simpang Pematang) agar taat 

terhadap kesepakatan. Bujukan tersebut umunya dilakukan dengan 

pemberian insentif dan hukuman agar pihak-pihak yang bertikai 

bersedia taat kepada apa yang disepakati. 

 

C. Penentuan Informan 

Di dalam wawancara terdapat dua aktor yang melakukan wawancara.  

Sebagai penanya disebut pewawancara, sedangkan yang diwawancarai dan 

yang dimintai informasi disebut informan. 

Di dalam penelitian ini informannya yaitu: 

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Mesuji dan dinas yang berkaitan 

dalam pemberi surat hak pemilik dan surat izin usaha,yaitu bupati dan 
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kepala dinas, sekretaris Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten 

Mesuji yang diwakili oleh Bapak Agus Haryanto dan Bapak Teguh 

Suroso; 

2. Serta pihak  pengembang pasar yaitu dari PT. Waway Kurnia yang 

diwakili oleh Bapak Toby; 

3. Beberapa pedagang Pasar Simpang Pematang yang diwakili oleh 

Elfarizi danWaris. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

 Studi kepustakaan yaitu studi yang dilakukan dengan memelajari 

buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan 

b. Studi lapangan  

 Pengambilan data yang diperlukan dengan mengadakan penelitian 

langsung pada objek yang akan diteliti dengan cara: 

1) Wawancara 

Melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang terlibat 

dengan masalah yang diteliti; 

2) Observasi  

Mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan 

diteliti untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan 

penelitian. 
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c. Studi dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang 

diperlukan dalam penelitian. teknik ini digunakan dalam pengumpulan 

data yang tidak langsung ditunjukan kepada subjek penelitian, 

menggunakan bahan-bahan tertulis yang mencakup dokumen penting 

berkaitan dengan permasalahan pokok 

d. Triangulasi Data 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan  dan menganalisis data. 

Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami 

dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati 

dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut 

pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat 

kebenaran yang handal.  Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek 

kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak 

mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis 

data. 

E. Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah 

yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-

kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas 
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sedemikian rupa sehingga data tersebut memunyai makna untuk menjawab 

masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. 

Mengacu pada Nasution dalam Sugiyono (2010:115) teknik pengolahan 

data merupakan teknik operasional setelah data terkumpul. Adapun tahap-

tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah data: 

1. Inventarisasi data, yaitu Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan melalui 

media perekam. Data yang berasal dari studi kepustakan dikumpulkan 

melalui penelusuran perundang-undangan, literatur (buku), ataupun 

dokumen-dokumen lainnya; 

2. Menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

Penyeleksian data ini dilakukan dengan cara memilah-milah data yang 

diperoleh dari hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan untuk 

ditentukan mana yang dapat berguna dan mana yang tidak dapat dipakai 

dalam penelitian; 

3. Menglasifikasikan data. Data yang telah diseleksi tersebut 

diklasifikasikan dan dilihat jenisnya serta hubungannya berdasarkan 

panduan wawancara yang telah dibuat (jika data dari hasil wawancara) 

atau berdasarkan jenis kegiatan jika data tersebut berbentuk dokumen 

kegiatan; 

4. Menyusun data dengan menempatkan data tersebut pada posisi pokok 

bahasa secara sistematis. Penyusunan dan pengumpulan data ini sesuai 

dengan alur analisis yang telah penulis susuan dalam pembahasan dan 
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penempatan serta penentuan volume data disesuaikan dengan yang 

dibutuhkan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandasan pada 

penggunaanketerangan secara lengkap dan mendalam dalam 

menginterprestasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan 

dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas 

terhadap fenomena. Di dalam penelitian ini penulis sependapat dengan 

Miles dan Huberman dalam (Anis dan Kandung, 2014:64) yang 

menjelaskan bahwa, “ metode yang dipilih untuk menganalisa data adalah 

metode analisa interaktif, yang mulai dari pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi data (reduction data) 

Reduksi data yaitu data yang diproleh di lokasi penelitian (data 

lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan 

terperinci. Jawaban yang diproleh dari lapangan dikumpulkan 

berdasarkan pertanyaan (dikelompokkan), jawaban yang sama dan 

yang berbeda dipisahkan dan menentukan temanya. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus selama proses pengumpulan data. 

2. Penyajian data (display data) 

Penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan dari 

hasil wawancara, diuraikan sesuai dengan reduksi yang telah 

dilakukan. 
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3. Penarikan kesimpulan (concluting drawing) 

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus 

menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal 

memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data. Peneliti 

berusaha untuk menganalisis data yang ada kemudian diwujudkan 

dalam suatu kesimpulan yang bersifat tentatif. Maka dengan 

bertambahnya data selama penelitian berlangsung, maka pada setiap 

kesimpulan dilakukan verifikasi secara terus menerus. 


