
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 METODE PENELITIAN DAN JENIS PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitf. Metode penelitian kualitatif 

dilakukan untuk meneliti objek yang berkembang atau objek yang alamih (Sugiyono, 2013). 

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami sebuah fenomena atau makna dari data secara 

mendalam, penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi terhadap sebuah data melainkan 

mendalami sebuah data sampai menemukan maknanya (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif ini 

bersifat deskriptif, dimana data yang ada berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak terlalu 

menekankan pada angka (Sugiyono, 2013). Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 

untuk memberikan gambaran dari sebuah gejala atau hubungan antara dua gelaja ataupun lebih 

(Irawan, 2008). Dalam penelitian kualitatif instrumen adalah peneliti. Peneliti harus mampu 

menjelaskan atau mengkonstruksi sebuah fenomena secara jelas dan bermakna (Sugiyono, 2013). 

Hubungan variable yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif atau timbal balik atau 

juga saling mempengaruhi (Sugiyono, 2013). Dengan demikian penelitian ini kemudian mencoba 

untuk menjelaskan peran dari APRIL Group dalam program restorasi hutan di Provinsi Riau. 

3.2 UNIT ANALISIS DAN UNIT AMATAN 

Unit analisis dapat dikatakan sebagai objek atau satuan yang diteliti seperti individu, kelompok, 

antara dua pihak, organisasi, maupun negara (Noor, 2015). Dalam penelitian ini kemudian yang 

menjadi unit analisis yaitu APRIL GROUP, hal ini karena penelitian untuk melihat bagaimana 

peran dari APRIL Group dalam program restorasi hutan di Provinsi Riau. Unit Amatan dapat 

dikatakan sebagai sebuah sumber untuk memperoleh data untuk menggambarkan maupun 

menjelaskan satuan analisis (Vaughn, Brooks, Oorschot, & Baindur, 2009). Dalam penelitian ini 

kemudian yang menjadi unit amatan yaitu peran dari APRIL Group dalam restorasi hutan.  

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian ini alat penelitian adalah peneliti. Seperti yang telah dijelakan di atas, kualitas 

dari penelitian bergantung pada pemahaman mendalam peneliti, penguasaan terkait fenomena, 

teori dan konsep, metode penelitian, maupun kesiapan peneliti akan mempengaruhi pengumpulan 

data maupun isi dari penelitian (Sugiyono, 2013). Peneliti dapat memilih narasumber atau 

informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, menganalisis dan menafsirkan data serta 

mengambil kesimpulan (Sugiyono, 2013). Namun instrumen yang digunakan tidak hanya terbatas 



 

 

pada peneliti, instrumen sederhana untuk melengkapi dan membandingkan data yang ada, ini bias 

didapatkan dalam obersvasi dan wawancara (Sugiyono, 2013). Data yang ada dapat berupa data 

primer dan data sekunder, data primer adalah data yang langsung didapatkan peneliti dari 

narasumber atau data yang ada secara langsung diberikan kepada pengumpul data, sedangkan data 

sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data /peneliti 

(Sugiyono, 2013).Penelitian ini kemudian menggunakan data primer yang didapatkan peneliti 

secara langsung dari narasumber, dan dilengkapi oleh data sekunder yang berasal dari dokumen-

dokumen, data publikasi, website perusahaan dan pemerintah, buku, maupun jurnal artikel.  

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data dapat dilakukan sebelum dilakukan penelitian 

dilapangan untuk menentukan fokus penelitian, dapat berasal dari penelitian terdahulu dan data 

sekunder (Sugiyono, 2013). Kemudian dilakukan analisis data pada saat pengumpulan data 

berlangsung maupun setelah pengumpulan data selesai dilakukan (Sugiyono, 2013). Menurut 

Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus sampai dianggap kredibel dan sampai 

datanya jenuh. Menurut Susan Stainback, dalam menganalisis data penelitian kualitatif belum 

terdapat panduan untuk menentukan analisis maupun data yang diperlukan untuk sebuah 

kesimpulan atau teori (Sugiyono, 2013), begitupun menurut Nasution dalam menganalisis data 

tidak ada cara tertentu untuk dijadikan pedoman atau yang dapat diikuti setiap peneliti perlu 

mencari metode  yang yang dianggap bias digunakan menganalisis data penelitian (Sugiyono, 

2013). Namun kemudian menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2013) analisis data adalah proses 

untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh ketika peneliti melakukan 

wawancara, dalam catatan lapangan, maupun bahan lain yang kemudiam di susun sehingga mudah 

untuk dipahami (Sugiyono, 2013), atau juga dapat dipahami bahwa dalam menganalisis 

mengorganisasikan data yang kemudian dijabarkan, menyusun pola, ataupun memilih data yang 

penting untuk dimasukan kedalam penelitian sehingga dapat membuat kesimpulan.  

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini tahapan analisis data yang digunkan yaitu 

tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data 

dapat dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu 1).reduksi data (data reduction), 2).penyajian data 

(data display) dan 3).kesimpulan (Sugiyono, 2013). 1).Reduksi data adalah merangkum data yang 

terkumpul, hal ini dilakukan karena data yang dimiliki peneliti sangat banyak sehingga perlu 

melihat hal penting dan pokok untuk penelitian, dengan mereduksi data maka akan mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya serta memfokuskan penelitian terhadap sebuah 



 

 

fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2013). 2). Penyajian data dilakukan setelah data sudah 

direduksi, penyajian data dapat berupa uraian singkat, flowchart, table, grafik, phie card, 

pictogram, dan lainnya (Sugiyono, 2013). 3). Tahap yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat sementara dan akan berubah 

jika ditemukan data-data baru, sehingga peneliti perlu menganalisi dengan jelas data yang ada 

(Sugiyono, 2013).  

 


