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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan 

penelitian adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif menggunakan 

perspektif yaitu suatu prespektif dimana peneliti mengganggap bahwa 

perilaku manusia terpola dalam sistempola itu sendiri, peneliti meninjau dari 

segi subjek, situasi, dan latar yang dihadapinya23.  

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini 

maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pencarian 

fakta dengan interpretasi yang tepat disebut dengan metode deskriptif.  

Penelitian deskriptif meneliti masalah-masalah yang terdapat dalam 

masyarakat dan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat serta 

situasi-situasi tertentu, seperti tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

sikap, pandangan-pandangan, proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.  

Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskripsi atau 

gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diteliti secara sistemastis, faktual dan akurat. Dalam metode deskriptif, 

peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga 

merupakan suatu studi komparatif dan dapat diteliti masalah normatif 

23 Meleong, Lexy J. 2005. Meteodologi Penelitian Kualitatif.Cet. Keduapuluh Satu. Bandung: 
Remaja Roedakary Library. 
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bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-

perbandingan antar fenomena. 

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena dalam melakukan 

penelitian diharapkan peneliti dapat mendiskripsikan dan membandingkan 

kejadian dan kenyataan yang sebenar-benarnya tentang sesuatu yang di teliti 

tentang model program perhutanan sosial bagi masyarakat sekitar kawasan 

hutan dalam meningkatan kesejahteraan keluarga. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian di lakukan di areal Kawasan Hutan Lindung Register 24 

Bukit Punggur Dusun Sluai Kampung Lebak Peniangan Kecamatan Rebang 

Tangkas Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena 

beberapa pertimbangan, antara lain: 

1. Bahwa Perhutanan sosial di wilayah ini termasuk  dalam Kesatuan 

Pengelolaan Hutan produksi (KPHP) Unit III Bukit Punggur ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor SK. 439/Menhut-

lI/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Penetapan Wilayah KPHP Bukit 

Punggur (Unit III) yang terletak di Kabupaten Way Kanan,Provinsi 

Lampung seluas ±41.126 hektar. Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 12 

Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang pembentukan organisasi Unit 

Pelaksana Teknis KPHP (Unit III) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

Kabupaten Way Kanan.  

2. Bukit Punggur adalah hutan yang penting karena luasan hutannya adalah 

22% dari luasan tutupan hutan di Kabupaten Way Kanan. 
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3. Bukit punggur adalah salah satu kawasan erhutanan sosial yang berhasil 

mensejahterakan masyarakat nya, hal ini dibuktikan dengan pendapatan 

masyarakat setempat sudah di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK) 

Way Kanan sebesar Rp1.950.000,.  

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat fenomena 

penelitian24.Penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, 

yakni teknik pengambilan sampel atau subyek dengan kriteria atau 

pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan misalnya akan melakukan 

penelitian tentang kualitas hasil perkebunan, maka sumber datanya adalah 

orang yang ahli teknologi pangan, atau penelitian tentang kondisi sosial di 

suatu daerah, maka subyek sumber datanya adalah sosiolog. Subjek penelitian 

ini memiliki peranan penting dalam proses penelitian karena subyek 

penelitian akan menghasilkan data yang dicari saat penelitian berlangsung. 

Adapun kriteria-kriteria subyek sebagai berikut: 

1. Seseorang yang memahami tentang model hutan kemasyarakatan di 

Kabupaten Way Kanan. 

2. Seseorang yang memahami tentang model hutan kemasyarakatan di 

Kecamatan Rebang Tangkas. 

3. Masyarakat yang memliki lahan di kawasan Kawasan Hutan lindung 

Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak 

Peniangan. 

                                                           
24 Arikumto, Suharsimi. 2003. Prosedur Penelitian. Cet.Kelima. Jakarta: Rineka Cipta. 
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4. Masyarakat yang sudah mengelola Kawasan Hutan lindung Register 24 

Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan 

selama lebih dari 10 tahun. 

5. Seseorang yang memiliki jabatan di Pemerintahan Kampung Lebak 

Peniangan. 

6. Seseorang yang bersedia dan mau menjadi informan bagi peneliti.   

Berdasarkan kriteria diatas maka subyek penelitian diantaranya yakni: 

1. Masyarakat pengelola perhutanan sosial di Kawasan Hutan Lindung 

Register 24 Bukit Punggur Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak 

Peniangan. 

2. Ketua hutan kemasyarakatan Kabupaten Way Kanan. 

3. Ketua hutan kemasyarakatan Kecamatan Rebang Tangkas. 

4. Kepala Kampung Lebak Peniangan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggukan beberapa 

teknik dalam proses penelitian, yaitu sebagai berikut25: 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah pengambilan 

data dengan mengguanakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut. Penggunaan pengamatan langsung sebagai cara 

mengumpulkan data mempunyai beberapa keuntungan, antara lain: 

                                                           
25 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA. 



74 
 

a. Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk 

mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu 

kejadian tersebut berlaku, atau sewaktu perilaku tersebut terjadi.  

b. Pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek, baik yang 

tidak dapat berkomunimasi secara verbal atau yang tak mau 

berkomunikasi secara verbal. 

Pengamatan data secara langsung dilaksanakan terhadap subjek 

bagaimana adanya di lapangan atau dalam suatu percobaan. Pengamatan 

langsung dapat digunakan di suatu penelitian eksploratori atau penelitian 

untuk menguji hipotesis. Pada hal ini peneliti saat proses pengamatan 

langsung, dapat menjadi anggota kelompok dari subyek penelitian 

(pastisipan) atau dapat juga berada di luar subyek (nonpartisipan). 

Terdapat dua cara pengamatan langsung, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengamatan Tidak Berstruktur 

Pada pengamatan tidak berstruktur peneliti tidak mengetahui 

aspek-aspek apa dari kegiatan-kegiatan yang ingin diteliti apakah 

revelen dengan tujuan penelitiannya. Peneliti juga tidak mempunyai 

rancangan rencana tentang cara-cara pencatatan dari penelitian sebelum 

ia memulai suatu proses mengumpulkan data. Penelitian antropologi 

sering menggunakan penelitian tidak bersturktur untuk penelitiannya 

ataupun dalam penelitian yang bersifat eksploratori. 
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b. Pengamatan Berstuktur 

Pengamatan berstruktur memiliki perbedaan dengan pengamatan 

tidak berstruktur dalam sistematis atau tidaknya tentang pengamatan 

yang dilakukan. Pada pengamatan berstruktur, peneliti sudah 

mengetahui suatu aspek dari aktivitas yang diteliti yang releven dengan 

masalah serta tujuan penelitian, dengan pengungkapan yang sistematis 

untuk menguji hipotesisnya.  

2. Wawancara 

Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, dalam ilmu 

sosial data dapat juga diperoleh dengan mengadakan wawancara. Dalam 

hal ini, informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau 

informasi dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Wawancara adalah 

suatu tahapan untuk memperoleh informasi atau data sebagai pendukung 

keberhasilan suatu penelitian. Metode yang dilakukan pada tahapan 

wawancara adalah seperti, tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara).  

Walapun wawancara adalah suatu tahapan memperoleh informasi 

dengan berbentuk tanya jawab sambil bertatap muka langsung dengan 

narasumber, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk 

suatu penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dari 

narasumber yang terpercaya. Terdapat beberapa hal dapat membedakan 

wawancara dengan percakapan sehari-hari, antara lain: 
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a. Pewawancara dan narasumber belum mengenal sebelum dilakukan 

suatu tahapan wawancara.   

b. Narasumber selalu pada pihak yang menjawab pertanyaan. 

c. Pewawancara selalu pada pihak yang bertanya tentang sesuatu yang 

ingin ia teliti. 

d. Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, 

tetapi harus selalu bersifat netral. 

e. Pertanyaan yang akan ditanyakan mengacu pada panduan yang telah 

dibuat sebelumnya, pertanyaan panduan ini dinamakan interview guide. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel atau yang berupa catatan transkrip, agenda, legger, notulen rapat, 

prasatri, surat kabar dan data pendukung lainnya. Pada penelitian ini 

metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang model 

program perhutanan sosial yang ada di Kawasan Hutan Lindung Register 

24 Dusun Sluai dan Dusun Bindu Kampung Lebak Peniangan dan bentuk 

cara peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program perhutanan 

sosial dan masalah serta upaya yang dialami saat proses program 

perhutanan sosial berlangsung. 

F. Uji Keabsahan Data 

 Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat 

berharga dalam sebuah penelitian, dari data yang terkumpul akan di lakukan 

analisis selanjutnya diapakai sebagai bahan masukan untuk penarikan 

kesimpulan. Melihat begitu besarnya posisi data, maka keabsahan data yang 
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terkumpul menjadi sangat vital. Trianggulasi menurut Susan Stainback dalam 

buku nya Sugiyono merupakan “the aim is not to determinate the truth about 

same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to 

increase one’s understanding of what ever is being investigated.”Dengan 

demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan 

pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. 

Menurut Wiliam Wiersma dalam bukunya Sugiyono, “Triangulation is 

qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data 

convergenceof multiple data source or multiple data collection procedure” 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga 

triangulasi dapat dikelompokan dalam tiga jenis, yakni triangulasi sumber, 

triangulasi tekniks pengumpulan data dan waktu. 

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar 

absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi ada berbagai macam cara, yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. 

Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; 

membandingkan dengan apa yang dikatakan umum dengan apa yang 
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dikatakan pribadi; membandingkan hasil wawancara dengan sumber 

dokumen yang ada.  

2. Trianggulasi Waktu 

Triangulsi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan 

dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku 

manusia mengalami perbuhanan dari waktu ke waktu. Untuk 

mendapatkan data yang sahih melalui observasi peneliti perlu 

mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja. 

3. Trianggulasi Teori 

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk 

diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan reneangan penelitian 

pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap. Dengan demikian 

akan memberikan hasil yang lebih komperhensif. 

4. Triangulasi Peneliti 

Triangulasi Peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti 

dalam mengadakan observasi dan wawancara, karena masing-masing 

peneliti mempunyai gaya, sikap dan persepsi yang berbeda dalam 

mengamati suatu fenomena maka hasil pengamatan dapat berbeda dalam 

mengamati fenomena yang sama. Pengamatan dan wawancara dengan 

menggunakan dua atau lebih pengamatn/pewawancara akan dapat lebih 

memperoleh data yang lebih absah. Sebelumnya tim peneliti perlu 

mengadakan kesepakatan dalam menentukan kriteria/acuan pengamatan 

dan atau wawancara. 

5. Triangulasi Metode  
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Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, 

mengecek keabsahan temuan penelitian. Trianggulasi metode dapat 

dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data 

untuk memperloleh data yang sama. Pelaksanaan nya juga dapat dengan 

cek dan recek.  

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja26 

Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok 

atau ketegori-kategori. Beberapa ciri dalam membuat kategori adalah sebagai 

berikut: 

1. Kategori yang dibuat harus sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. 

Kategori harus sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori 

tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah. 

Dengan demikian, analisi yang dibuat akan sesuai dengan keinginan untuk 

memecahkan masalah. Kategori yang dibuat juga harus dapat menguji 

hipotess yang dirumuskan. 

2. Kategori harus lengkap. 

Kategori harus lengkap. Ini berarti bahwa semua subjek atau 

responden harus termasuk dalam kategori tersebut. 

3. Kategori harus bebas dan terpisah. 

                                                           
26 Lexy J Meleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. Keduapuluh Satu. Bandung: 
Remaja Roedakarya 
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Kategori juga harus bebas dan terpisah nyata. Tiap individu atau 

objek harus termasuk dalam kategori saja. Peneliti harus dapat membuat 

variable sedemikian rupa, sehingga tiap objek dapat dimasukan dalam satu 

kategori, dan hanya satu kategori saja.  

4.  Tiap kategori harus berasal dari satu kaidah klasifikasi 

Tiap kategori yang dibuat harus berasal dari satu kaidah klasifikasi. 

Dengan perkataan lain, tiap variable harus dipisahkan dalam desain 

analisis. 

5. Tiap kategori harus dalam satu level. 

Tiap kategori harus dalam satu level set yang ingin diterangkan. 

Komponen-komponen analisis data (yang mencakup reduksi, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan) secara interaktif saling berhubungan 

selama dan sesudah pengumpulan data. Karakter yang demikian menjadi 

analisis data kualitatif disebut pula sebagai model interaktif. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman 

tahapan analisis data dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai 

berikut27 

 

 

                                                           
27 Milez, M. B . Dan Huberman, A. M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi. 
Jakarta: UI-Press 
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Bagan 3. 1 Teknik Analisis Data 

 

Tahapan teknis analisis kualitatif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data yaitu peneliti mencacat semua hasil pengamatannya 

atau hasil penelitiannya secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan 

hasil observasi dan wawacara yang ada di lapangan. 

2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyerderhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di 

lapangan. 

3. Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang    

memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam 

bentuk teks naratif. 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, 

penelitian kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya 
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di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi 

yang mungkin ada, alur, kausalitas dan proposisi.28 

 

                                                           
28 Salim Agus. 2006. Tori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.  


