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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Menurut Lexy 

J. Maleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami 

fenomena tentang perilaku apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain

36. Secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang 

alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Ulber Silalahi, 

pendekatan kulaitatif jenis deskriptif mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang 

membedakan karateristik manusia, benda dan peristiwa. Pendekatan kualitatif deskriptif 

melibatkan proses konseptualisasi sehingga menghasilkan pembentukan berbagai macam 

skema klasifikasi37.  

Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bertujuan ingin 

mendeskripsikan kehidupan Masyarakat Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, 

Kabupaten Lumajang pasca konflik sosial antara penambang pasir besi dengan petani 

setempat untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan data-data dari berbagai elemen masyarakat baik dari unsur birokrasi dan 

                                                           
36 Moleong, J Lexy.2017. Metode Penelitian kualitatif(edisi revisi). Bandung:Rosda, hlm. 6. 
37 Silalahi, Uber. 2015. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama, hlm. 27. 
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masyarakat setempat, data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di kawasan 

Desa Selok Awar-Awar , Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang yaitu : 

1. Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang menjadi 

perhatian pemerintah pusat dan daerah akibat adanya konflik antara masyarakat 

pro dan anti tambang pasir besi yang berimbas pada pembantaian aktivis anti 

tambang pasir besi yang menolak segala aktivitas pertambangan dengan 

mensabotase areal persawahan warga di kawasan Pantai Watu Pecak, Desa Selok 

Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang berdampak  rusaknya  

areal persawahan serta menghilangkan mata penceharian petani. 

C. Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling atau yang disebut judgemen sampling merupakan pemilihan siapa 

subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang terbaik dan 

dibutuhkan. Oleh sebab itu, menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai 

dengan kriteria khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut, mereka dipilih karena 

dipercaya mewakili satu populasi tertentu.38 Subjek penelitian  memiliki peran penting 

karena subjek penelitian itulah data yang harus diperoleh peneliti, maka peneliti akan 

                                                           
38 Silalahi, Uber. 2015. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama, hlm. 372. 
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menentukan informasi yang dapat memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti 

terdiri dari : 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagai lembaga yang 

memiliki data terkait persebaran tambang pasir besi serta data terkait ijin usaha 

pertambangan di kawasan Kabupaten Lumajang. 

2. Masyarakat Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian,  Kabupaten 

Lumajang sebagai masyarakat yang berprofesi sebagai penambang  pasir besi 

secara manual serta petani yang melakukan aktivitas pengelolaan lahan 

pertanian. 

3. FORMAT ( Forum Masyarakat Anti Tambang) sebagai lembaga yang 

mengadvokasi ilegal minning serta pendampingan petani di kawasan pesisir 

selatan Kabupaten Lumajang. 

4. Keluarga Bapak Salim Kancil sebagai korban pembunuhan aktivis anti 

tambang pasir besi. 

5. Keluarga Bapak Tosan sebagai aktivis anti tambang pasir besi serta korban 

penganiayaan konflik tambang pasir besi. 

6. Kepala Desa dan Sekertaris Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian,  

Kabupaten Lumajang sebagai aparatur desa setempat. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  merupakan suatu yang sangat penting dalam 

penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dari 
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berbagai sumber. Ada beberapa metode dan teknik dalam pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu:39 

1. Observasi 

Observasi lapangan yang dimaksud adalah pengumpulan data yang telah 

direncanakan secara sistematis dengan penetuan jenis-jenis informasi apa yang 

akan diteliti, dengan melakukan pengamatan secara langsung bagaimana kondisi 

masyarakat di di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten 

Lumajang pasca Konflik Sosial petani dan penambang pasir besi. 

2. Wawancara 

Menurut Uber Silalahi, wawancara merupakan metode yang digunakan 

untuk menggali dan mengumpulkan data melalui keterangan lisan dari seorang 

yang disebut sebagai respoden dengan cara percakapan yang sistematis dan 

terorganisir, wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara 

sistematis dan terorganisir yang dilakukan peneliti sebagai pewawancara 

(interviewer) dengan sejumlah responden yang akan diwawancarai (interviewee) 

guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti mewancarai berbagai macam pihak terkait 

dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti petani dan penambang pasir 

                                                           
39 Silalahi, Uber.2015. Metode Penelitian Sosial. Bandung:Refika Aditama, hlm.396. 



50 
 

besi masyarakat Desa Selok Awar-Awar serta beberapa unsur Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lumajang. 

3. Dokumentasi 

Menurut Ulber Silalahi, metode dokumentasi adalah salah satu metode 

yang digunakan dalam penelitian sosial dengan tujuan menelusri data secara 

historis. Beberapa data yabg tersedia berupa foto, laporan, dan catatan harian. 

Penggunaan metode ini sangat membantu peneliti dalam melengkapi data-data 

kegiatan penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh peneliti. 

E. Teknik Analisa Data 

Pengolahan data mengubah data menjadi data sheets sehingga memudahkan 

dalam melakukan analisis data kemudian diimplementasikan menjadi sebuah informasi. 

Kualitas pengolahan data menentukan kualitas data yang akan dianalisis sehingga 

berguna dalam menentukan hasil analisis data. 

 Dalam penelitian menggunakan teknik diskriptif kualitatif yang merupakan suatu 

proses penggambaran keadaan sasaran yang sebenarnya atau fenomena yang terjadi pasca 

konflik sosial  Masyarakat di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten 

Lumajang. Ada beberapa cara untuk menganalisis data, secara garis besarnya yaitu 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:40 

 

 

                                                           
40 Amiruddin.2016. Metode Penelitian Sosial. Yogjakarta:Duta Satria Offset, hlm. 85. 
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1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Reduksi data 

merupakan bentuk analisis yang menggolongkan kriteria masyarakat Desa Selok 

Awar-Awar yang mengalami konflik, mengarahkan, yang tidak perlu serta 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan akhir. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan bentuk kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.peneliti 

dalam myajikan data memperoleh data terkait Kondisi Masyarakat Desa Selok 

Awar-Awar pasca konflik pasir besi melalui berbagai pihak dan informan 

sehingga memperkuat data hasil penelitian. Bentuk penyajian data kulaitatif 

berupa semua catatan yang ada di lapangan, tabel, bagan, dan bagan. 

3.  Penarikan Kesimpulan  

Tujuan dari teknik keabsahan data agar penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan dari berbagai sisi, penarikan kesimpulan dilakukan 

secara terus menerus saat berada di Desa Selok Awar-Awar dengan beberapa data 

serta informasi saat penelitian. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang 

dipergunakan untuk mengambil tindakan. 

F. Teknik Keabsahan Data 
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Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan dari berbagai macam sisi, menurut Moleong keabsahan data 

adalah bahwa setiap keadaan harus memiliki : 

a. Memperbolehkan keputusan luar yang dibuat tentang konsistensi dari prosedur

serta kenetralan dari temuan keputusan-keputusannya.

b. Mendemonstrasikan nilai yang benar41.

Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, dalam penelitian ini 

menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan. Menurut Moleong, perpanjangan 

keikutsertaan peneliti memnungkinkan derajat kepercayaan data yang sudah 

dikumpulkan. Karena, peneliti melakkukan perpanjangan keikutsertaan akan banyak 

mempelajari kondisi masyarakat yang sebenarnya, dapat menguji ketidaksamaan 

kebenaran informasi baik berasal dari diri sendiri maupun responden di lapangan42. 

Untuk mendapatkan kebenaran informasi yang diperoleh dari berbagai macam 

pihak, peneliti melakukan wawancara dengan petani dan penambang pasir besi Desa 

Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang serta beberapa jajaran 

institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang. 

41 Moleong, J Lexy.2017. Metode Penelitian kualitatif(edisi revisi). Bandung:Rosda, hlm. 320. 
42 Moleong, J Lexy.2017. Metode Penelitian kualitatif(edisi revisi). Bandung:Rosda, hlm. 328. 


