
 

17 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

 Penelitian tentang Analisis Multi-Stakeholder Partnership Dalam Pengurangan 

Deforestasi Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah ini menggunakan metode Kualitatif 

Deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan mencoba menjelaskan 

bagaimana Multi-Stakeholder Partnership dalam pengurangan deforestasi lahan gambut di 

Kalimantan Tengah selama periode 2017-2020 melalui peran aktor multi-pihak yang terlibat 

seperti DLH Provinsi Kalteng, DISHUT Provinsi Kalteng, BRG, non-Pemerintah dan 

kontribusi masyarakat dalam membantu mewujudkan program pembangunan berkelanjutan 

melalui pengurangan deforestasi di Lahan Gambut agar pemanfaatannya tidak merusak 

lingkungan juga upaya dalam mengajak partisipasi berbagai aktor non-Pemerintah untuk 

bekerja sama. Dari data yang dikumpulkan nanti penulis akan menjelaskan menggunakan 

metode studi literatur melalui sumber-sumber seperti dokumen, buku, jurnal, artikel, berita 

dan sumber dokumen lainnya untuk mempelajari berbagai referensi terkait materi serupa 

untuk memperdalam pembahasan. Penelitian ini juga akan menggunakan jenis deskriptif 

dalam menjelaskan dan memaparkan berbagai penemuan yang akan dilakukan secara fakta, 

dan akurat dari berbagai sumber data yang dikumpulkan. 

3.2 Unit Amatan 

 Dalam penelitian ini yang menjadi unit amatan adalah aktor multi-pihak yang memiliki 

fokus terhadap pengurangan deforestasi di lahan gambut Kalimantan Tengah yang menjalin 

kerja sama formal maupun informal seperti Instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Restorasi 

Gambut, serta aktor non-Pemerintah seperti partisipasi masyarakat dalam berkontribusi.  

3.3 Unit Analisis 

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah Multi-Stakeholder Partnership dalam 

pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah selama periode 2017-2020 

berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
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3.4 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yang pertama melalui 

wawancara atau interview dengan narasumber terkait yang menjadi bagian dari instansi, 

Badan, kerja sama antar negara atau pun non-Pemerintahan. Dan kedua melalui studi literatur 

seperti buku, jurnal, artikel, berita dan sumber dokumen yang dapat di percaya kebenarannya 

dan diperoleh dari sumber-sumber terpercaya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara atau interview dengan 

narasumber terpercaya yang menjadi bagian dari stakeholder yang terlibat dalam pengurangan 

deforestasi lahan gambut Kalimantan Tengah 2017-2020. Serta melalui studi literatur seperti 

buku, jurnal, artikel, berita dan sumber dokumen dari sumber terpercaya lainnya yang 

berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan tentang Multi-Stakeholder Partnership 

dalam pengurangan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Tengah selama periode 2017-

2020  

3.6 Teknik Analisis Data 

 Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Analisis Deskriptif 

Kualitatif yaitu menjelaskan penemuan data secara lisan ataupun tertulis dari narasumber 

maupun sumber data yang diperoleh dan kemudian disusun dan di kaitkan satu sama lain 

dengan berbagai referensi yang di dapatkan agar mudah dipahami oleh para pembaca melalui 

tiga tahapan: 

• Pertama, setelah melakukan pengumpulan data secara primer dan sekunder akan 

dilakukan reduksi data, yaitu memilah poin-poin atau inti sari dari data yang ditemukan 

dan memfokuskan materi penelitian berdasarkan konsep, tema atau kategori tertentu 

untuk membantu mendapatkan gambaran yang lebih tajam terhadap hasil dari 

penelitian yang dilakukan dan mempermudah penulis dalam menemukan referensi dari 

data-data yang telah ada sebelumnya apabila diperlukan.  

• Kedua, melakukan klasifikasi data yaitu pengelompokan data berdasarkan jenisnya. 

Dalam hal ini penulis membutuhkan data terkait kerja sama multi-pihak dari aktor-

aktor seperti kerja sama formal maupun informal dari Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan 
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Restorasi Gambut, dan Kerjasama dengan non-Pemerintah hingga kontribusi 

masyarakat. Nantinya data-data tersebut akan dikelompokkan untuk mempermudah 

penulis dalam mengaitkan data satu sama lain.  

• Ketiga, Menyusun data-data yang telah di reduksi, di klasifikasikan sebelumnya 

melalui display data yang akan mengarahkan penulis dalam mengkaji secara teoritis 

berbagai data yang ada dan keterkaitan unsur satu dengan yang lainnya. 

3.7 Rancangan Penelitian 

 Dalam penelitian terdapat rancangan penelitian yang berfungsi untuk membantu 

penulis dalam merancangkan susunan penulisan skripsi agar lebih tersusun dengan rapi. 

Tahapan-tahapan tersebut di antaranya: 

1. BAB 1: Pendahuluan. Di dalam Pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan konseptual. 

2. BAB 2: Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini terdapat teori dan konsep yang digunakan 

oleh untuk membantu menjawab dari rumusan masalah. Teori yang digunakan adalah 

Institusional Liberalisme, dan konsep yang digunakan oleh penulis yaitu Multi-

Stakeholder Partnership dan Deforestasi (Lahan Gambut). 

3. BAB 3: Metode Penelitian. Pada bab ini terdapat metode dan jenis penelitian; unit 

amatan dan unit analisa; sumber data; teknik pengumpulan data; teknik analisa data 

dan rancangan penelitian. 

4. BAB 4: Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari 

penelitian dan akan dibahas lebih rinci melalui sub bab-sub bab yang akan dibuat oleh 

penulis seperti latar belakang terjadinya deforestasi lahan gambut di Kalimantan 

Tengah, mekanisme Multi-Stakeholder Partnership dalam pengurangan deforestasi 

lahan gambut di Kalimantan Tengah, dan pencapaian dari kerja sama Multi-stakeholder 

tahun 2017-2020. 

5. BAB 5: Penutup. Di dalam bab ini tercantum kesimpulan dari keseluruhan penelitian 

yang telah ditulis termasuk menuliskan kritik dan saran. 
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