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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Tipe Penelitian 

 

 

 

Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana 

Peranan Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

terhadap konflik yang terjadi di tanah Register 22 Way Waya. sehingga 

tergolong kedalam penelitian deskriptif. Penelitian ini tergolong ke dalam 

tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif analisis, sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

obyek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

sebagimana adanya (Bruce A Chadwick, 1991: 63) 

 

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif karena metode analisis deskriptif kualitatif 

yang bertujuan untuk menggambarkan variabel yang akan diteliti. Adapun 

variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah peranan, yaitu peranan 

yang dilakukan oleh Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu dalam meresolusi 

konflik tanah Register di Kecamatan Pagelaran Utara 
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B. Fokus Penelitian  

 

 

 

Fokus penelitian merupakan hal yang penting apabila kita melakukan sebuah 

penelitian. Melalui fokus penelitian, kita dapat membatasi studi untuk 

memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, karena adanya fokus 

penelitian seorang peneliti akan mudah terjebak oleh melimpahnya volume 

data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, antara masalah dan fokus 

penelitian akan saling terkait, karena permasalahan penelitian dijadikan acuan 

bagi fokus penelitian meskipun fokus dapat berubah dan berkurang 

berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. 

 

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang 

kemanfaatannya sebagai reduksi data yang diantisipasi. Ini merupakan bentuk 

pra analisis yang mengesampingkan variabel-varibel dan yang 

memperhatikan lainnya. Dengan adanya pemfokusan, akan menghindari 

pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah 

(Nazir 1983 : 30). 

 

Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus oleh penulis adalah Peranan Tim 

Terpadu dalam menyelesaikan konflik dengan menjalankan tugasnya sesuai 

dengan Keputusan Bupati No. B/126/KPTS/I.01/2012 yaitu: 

1. Mengumpulkan data tentang konflik tanah di Register 22 Way Waya 

Kabupaten Pringsewu, mengidentifikasi masalah penyebab terjadinya 

konflik di Way Waya. Penulis memfokuskan bagaimana proses 

pengumpulan data sampai bagaimana mengidentifikasi masalah dan 
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sampai menemukan penyebab masalah yang terjadi di Register 22 Way 

Waya; 

2. Peranan Tim Terpadu dalam memfasilitasi mulai dari sebelum, saat dan 

sesudah terjadi konflik di Register 22 Way Waya di Kabupaten 

Pringsewu. Menyelesaikan penyerahan wewenang dari Pemerintah 

Daerah kepada Tim Terpadu dalam penyelesaian masalah atau resolusi 

konflik terkait perluasan lahan kepada yang berhak karena adanya 

kesalahan batas wilayah kompensasi di tanah Register 22 Way Waya; 

3. Menetapkan jatah proporsional hasil panen dari lahan garapan bagi 

penggarap lahan Eks Register 22 Way Waya. 

 

Selain itu yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah kesesuaian antara 

teori expected roles dengan peranan yang dilakukan oleh Tim Terpadu sesuai 

dengan tugasnya, yaitu dengan melihat penilaian ideal dan menyeluruh dari 

masyarakat sebagai instrumen penilaian yang utama dalam meresolusi 

konflik yang terjadi di Kecamatan Pagelaran Utara. 

 

Informasi yang didapat tidak hanya dari masyarakat yang terlibat konflik dan 

tokoh masyarakat pekon saja, namun juga informasi diperoleh dari Tim 

Terpadu penyelesaian konflik tanah Register 22 Way Waya. Informasi yang 

didapat dari masyarakat merupakan bentuk penilaian sesuai yang dikehendaki 

oleh masyarakat dalam melihat kemampuan dari Tim Terpadu Penyelesaian 

konflik dalam meresolusi konflik tanah Register 22 Way Waya. 
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C. Lokasi Penelitian  

 

 

 

Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Purposive adalah 

penentuan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

dan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih 

lokasi penelitian di Pekon Sumber Bandung dan Madaraya Kecamatan 

Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Adapun alasan penentuan lokasi ini 

adalah disesuaikan dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui peranan 

Tim Terpadu dalam resolusi konflik tanah Register 22 Way Waya yang 

berada di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. 

 

 

 

D.Sumber Data 

 

 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana informasi dapat 

diperoleh. Pengambilan informasi dipilih secara purposive sampling yaitu 

memilih orang-orang tertentu karena dianggap berdasarkan penilaian tertentu 

mewakili populasi. Informan yang dipilih adalah mereka yang bersedia 

memberikan dan memiliki pengalaman atau pernah terlibat dalam proses 

penyelesaian.  

Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh-tokoh 

masyarakat pekon. Pemilihan informan sendiri dilihat dari mereka yang 

mengetahui atau terlibat secara langsung dalam konflik maupun dalam 
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penyelesaian konflik dan dianggap mewakili dari pihak masyarakat. Selain 

itu, untuk mendukung data yang ada, informan penelitian ini juga berasal dari 

Tim Terpadu selaku informan pendukung sebagai penilaian objektif 

mengingat Tim Terpadu merupakan objek dari penelitian ini. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari keterangan yang 

sesungguhnya terjadi dalam praktek. Untuk mendapatkan data primer, 

peneliti melakukan wawancara dengan informan. Sebagai dasar 

pertimbangan dalam menentukan informan hal ini adalah mereka yang 

terlibat dalam konflik dan mereka yang memilki peranan dalam 

membantu proses resolusi konflik tanah register di Kabupaten 

Tanggamus. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari masyarakat dan 

tokoh masyarakat Pekon Madaraya dan Pekon Sumber Bandung, selain 

itu data primer juga diperkuat dengan informan pendukung yaitu Tim 

Terpadu Penyelesaian masalah tanah Register 22 Way Waya. 

Atas dasar itulah maka peneliti menetapkan sebanyak 12 orang informan  

sebagai sumber informasi guna mengumpulkan data dalam penelitian ini, 

yang menjadi informan terdiri dari 8 orang masyarakat sebagai informan 

utama dan 4 orang mewakili Tim Terpadu sebagai informan pendukung. 
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Tabel 1. Data Informan 

No Nama Informan Jabatan Waktu Wawancara 

1 A. Khusaeri Mayarakat Pekon 

Sumber Bandung dan 

pernah menjabat 

sebagai Kepala Pekon 

Sumberbandung 

Pada hari Selasa 28 

Mei 2013 pukul 19.15 

2 Ridwan Masyarakat 

sekaligus Carig Pekon 

Sumber Bandung 

Pada hari Selasa 28 

Mei 2013 pukul 09.54 

3 Khusni Masyarakat Pekon 

Sumber Bandung  

Pada hari selasa 28 

Mei 2013 pukul 15.16 

4 Asnata Masyarakat Pekon 

Sumber Bandung  

Pada hari kamis 30 

Mei 2013 pukul 19.38 

5 Marzuki Masyarakat Pekon 

Sumber Bandung 

Pada hari sabtu 1 

Juni 2013 pukul 13.20 

6 Sobirin Masyarakat 

sekaligus Carig 

Pekon Madaraya 

Pada hari Senin 27 

Mei 2013 pukul 14.45 

7 Hj. Tasmilah Masyarakat Pekon 

Madaraya  

Pada hari senin 27 

Mei 2013 pukul 15.29 

8 M. Saleh Masyarakat 

sekaligus Kepala 

Dusun II Pekon 

Madaraya 

Pada hari rabu 29 

Mei 2013 pukul 18.18 

9 Firman Muntako Asisten I Bidang 

Pemerintahan Kab. 

Pringsewu (Ketua 

Tim Terpadu) 

Pada hari kamis 30 

Mei 2013 pukul 11.15 

10 Tira Paraniba 

Sangjaya, S.H 

Wakil Kepala 

Kesbangpolda 

Pringsewu (Anggota 

Tim Terpadu) 

Pada hari kamis 30 

Mei 2013 pukul 

13.17 

11 Ir. Y. Ruchyansyah Kepala Unit 

Pelaksana Teknis 

Daerah Kesatuan 

Pemangku Hutan 

Lindung Batu Tegi 

(Anggota Tim 

Terpadu) 

Pada hari senin 3 

Juni 2013 pukul 

10.15 

12 Drs. Junaidi Camat Pagelaran 

Utara (Anggota Tim 

Terpadu) 

Pada hari kamis 29 

Mei 2013 pukul 

08.40 

Sumber : Hasil Penelitian pada bulan Mei 2013 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh dari 

studi kepustakaan dan telaah dokumen, yang didapat secara tertulis dari 

Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, pemberitaan di surat kabar, 

serta arsip-arsip pengaduan yang disampaikan kepada Tim Terpadu, 

arsip-arsip pekon yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Berikut merupakan daftar arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian ini:  

Tabel 2: Arsip- arsip yang berkaitan dengan penelitian 

No Arsip – arsip  Substansi 

1 SK Menteri Kehutanan No: 

742/ MENHUT-II/2009 

Berisi mengenai penetapan 175 

hektar yang berada di kawasan 

Register 22 Way Waya sebagai 

kawasan hutan tetap dengan 

fungsi hutan lindung. 

2 SK Bupati Pringsewu NO: 

B/ 126/ KPTS/ I.01/ 2012 

Berisi mengenai pembentukan 

Tim Terpadu Penyelesaian tanah 

eks Register 22 Way waya 

3 Surat dari Kementrian 

Kehutanan No: 230/ VII- 

KUH/ 2013 

Berisi mengenai tanggapan atas 

lahan tukar menukar kawasan 

hutan seluas 175 hektar (yang 

dikompensasikan)   

4 Peraturan Daerah Kabupaten 

Pringsewu No 12 tahun 2012 

Berisi mengenai pembentukan 

Kecamatan Pagelaran Utara 

5 Profil Desa Perisi mengenai informasi 

keadaan Pekon Sumber Bandung 

6 Berita Acara hasil pekerjaan 

pembuatan batas kawasan 

hutan lindung 

Berisi mengenai hasil pekerjaan 

pembuatan batas kawasan hutan 

lindung reguster 22 yang berasal 

dari areal pengganti kawasan 

hutan. 

7 Surat dari Dinas Kehutanan 

Provinsi Lampung No: 522/ 

1276/ III.16/ 2008 

Berisi mengenai Evaluasi 

pemanfaatan kawasan hutan. 

Sumber : Olah data, Juni 2013 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

 

Teknik ini digunakan untuk mengamati objek penelitian langsung serta 

meninjau lokasi yang menjadi objek penelitian, dalam teknik atau kegiatan 

ini dilakukan juga kegiatan pencatatan tentang hasil pengamatan, gejala-

gejala bagaimana peranan Tim Terpadu dalam resolusi konflik tanah 

Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu. Peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan data atau 

informasi secara sistematis terhadap objek penelitian. 

 

 

2. Wawancara  

 

 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan 

langsung dengan informan. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan 

diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya 

pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2003 : 157). 

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara 

pewawancara dan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan 

panduan wawancara (Interview Guide) yang berdasarkan pada daftar 

pertanyaan diajukan kepada Tim Terpadu, Tokoh Masyarakat dan 

masyarakat yang terlibat dalam proses resolusi konflik tanah Register 22, 
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dengan maksud untuk mendapat kejelasan mengenai peranan Tim Terpadu 

Kabupaten Pringsewu dalam membantu menyelesaikan permasalahan 

pengelolaan tanah Register di Kabupaten Pringsewu. 

 

 

3. Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan mengkaji dan mempelajari informasi 

dari data yang diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung 

penelitian. 

 

 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

 

 

 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Tahap Editing 

Yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah 

diperoleh di lapangan baik yang melalui wawancara maupun dokumentasi 

guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tehnik editing data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin ulang hasil dari wawancara 

dengan informan yang berupa data mentah yang berkaitan dengan peranan 

dari Tim Terpadu dalam meresolusi konflik ke dalam bentuk tulisan dan 

berupa lampiran dalam penelitian ini. 

  



45 
 

2. Tahap Interpretasi 

Yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk 

dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang 

diperoleh dengan data lain. Adapun proses interpretasi atas hasil penelitian 

dalam skripsi ini berupa menghubungkan hasil akhir dari wawancara 

terhadap informan dengan tinjauan pustaka yang ada pada bab 2 dalam 

skripsi ini. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

 

 

Analisa data betujuan untuk menyedehanakan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian ini 

dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara 

memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian 

dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang 

diteliti. Untuk mengolah dan mendeskripsikan data agar lebih bermakna dan 

mudah dipahami maka digunakan prosedur analisa data yang dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman (1992), adapun prosedur analisa datanya sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

mengacu dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 
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merupakan suatu bentuk analisa data yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi dengan 

cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam hal 

ini, adalah dimana data yang berhasil didapatkan, baik berupa hasil 

wawancara maupun dokumentasi yang kemudian diklasifikasikan dan 

dikelompokkan sedemikian rupa sehingga semakin mempertajam dan 

memperjelas serta mendukung penelitian. 

2. Penyajian Data    

Penyajian data merupakan usaha menampilkan sekumpulan informasi 

yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Kecenderungan kognitifnya, akan 

menyederhanakan informasi yang komplek ke dalam bentuk yang 

disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi yang mudah dipahami. 

3. Menarik Kesimpulan 

Dari singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan 

validitasnya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pemahaman-

pemahaman yang telah ditampilkan kemudian didukung oleh data yang 

memperkuat kebenarannya berkaitan dengan pokok permasalahan 

penelitian. 

 

 


