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IV. TATA CARA PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Katingan, Kalimantan 

Tengah pada bulan April 2018 sampai dengan Juni 2018. 

 

B. Metode Penelitian dan Analisis 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yang 

teknis pelaksanaannya dilakukan dengan observasi, kuisioner, wawancara, dan 

pengumpulan data sekunder. Menurut Moh Nazir (1999) dalam Widyatama 

(2010), metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik 

tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun 

daerah. 

2. Metode Penentuan Lokasi 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan cara cluster sampling. 

Penarikan sampel menggunakan cara ini didasarkan pada gugus (cluster/ 

kelompok). Teknik cluster sampling digunakan jika catatan lengkap tentang 

semua anggota populasi tidak diperoleh serta keterbatasan biaya dan populasi 

geografis elemen-elemen populasi berjauhan (Rohman, 2012). Penetuan lokasi 

penelitian dipilih di Kabupaten Katingan atas dasar,
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peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Katingan No. 34 Tahun 2014, 

bahwa Kabupaten Katingan telah menepatkan diri sebagai kabupaten yang 

menerapkan kaidah-kaidah konservasi dalam pengelolaan pembangunan 

wilayahnya. Kabupaten Katingan merupakan daerah yang masih memiliki 

kawasan hutan yang masih besar. Salah satu kabupaten memiliki dua taman 

nasional sekaligus yaitu Taman Nasional Bukit Raya-Bukit Baka dan Taman 

Nasional Sebangau. Jumlah kawasan hutan menurut Niin (2010) bahwa di 

Kabupaten Katingan sekitar 1,383.274 Ha.  Tetapi memiliki ancaman alih fungsi 

lahan oleh berbagai kegiatan atau aktivitas masyarakat maupun pihak 

perusahaan perkebunan setempat. Cara cluster sampling dilakukan mulai dengan 

mengelompokan yang berdasarkan daerah atau Kecamatan yang mempunyai 

konversi kawasan hutan yang paling tinggi,  sedang dan rendah berdasarkan data 

luas tanaman perkebunan menurut Kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten 

Katingan yang didata oleh badan statistik daerah dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir.  

Kecamatan-kecamatan yang diambil sebagai sampel dikelompokan 

berdasar tinggi, sedang, dan rendah alih fungsi kawasan hutannya. 13 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan diambil tiga Kecamatan yang di 

jadikan tempat penelitian yaitu kecamatan Katingan Tengah, Tewang Sangalang 

Garing, dan Katingan Hulu. Kecamatan Katingan Tengah merupakan satu-

satunya kecamatan yang luas perkebunan tinggi mencapai 46,38% dari luasan 

wilayahnya. Tewang Sangalang Garing dan Katingan Hilir tingkat luasan 

perkebunannya sedang yaitu 25,38% dan 14% dari luasan wilayahnya sehingga 
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diambil kecamatan Tewang Sangalang Garing yang dijadikan sampel karena 

luasan perkebunannya lebih tinggi. Sedangkan, untuk kecamatan yang konversi 

rendah dipilih Katingan Hulu karena berdasarkan tingkat luasan lahan 

perkebunan dari seluruh kecamatan yang rendah alih fungsi lahannya rata-rata 

1,18 % dari luas wilayahnya. Pemilihan Kecamatan Katingan Hulu sebagai 

sampel berdasarkan pertimbangan peneliti karena lebih mudah aksesnya dan 

dekat dibanding kecamatan-kecamatan lainnya, selain itu juga karena memang 

kawasan hutan masih tinggi.  

Penelitian ini kemudian dipilih satu Desa disetiap kecamatannya dengan 

tujuan memperkecil ruang lingkup pengambilan sampel dan mempermudah saat 

pengambilan data. Katingan Tengah desa Tumbang Marak sebagai Kecamatan 

yang jumlah alih fungsi/ konversi lahan tinggi dan salah satu daerah yang 

memiliki lahan perkebunan kelapa sawit, Kecamatan Tewang Sangalang Garing 

desa Bangkuang (Dusun Keruh dan Dusun Bisma) memiliki beberapa lahan 

perkebunan tanaman kelapa sawit sebagai Kecamatan yang termasuk relatif 

sedang, dan Kecamatan Katingan Hulu desa Tumbang Kabayan sebagai 

Kecamatan yang jumlah alih fungsi lahannya rendah yang ada di Kabupaten 

Katingan dan salah satu desa yang memiliki kawasan hutan masih luas. 

Pengelompokan dilakukan berdasarkan luas tanaman perkebunan menurut 

Kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Katingan yang didata oleh badan 

pusat statistik daerah. Pengambilan sampel hanya satu desa per satu kecamatan 

dilakukan agar memperkecil ruang lingkup penelitian disaat pengambilan data 

(wawancara dan kuesioner).  
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3. Metode Penentuan Sampel 

a. Responden Mengonversi Hutan 

Metode penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive, 

yaitu pengambilan sampel yang secara sengaja dipilih dari populasi 

berdasarkan tujuan penelitian. Masyarakat yang melakukan konversi 

kawasan hutan menjadi lahan perkebunan atau masyarakat yang menjual 

lahan untuk pihak perkebunan. 

b. Responden Tidak Mengonversi Hutan 

Metode penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive, yaitu 

pengambilan sampel yang secara sengaja dipilih dari populasi berdasarkan 

tujuan penelitian. Responden yang dipilih adalah masyarakat yang tidak 

mengonversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan masyarakat yang 

tidak menjual lahan untuk pihak perkebunan. 

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah 

menggunakan rumus Yamane (Akdon dan Ridwan, 2013) sebagai berikut:  

𝑛 =  
𝑁

𝑁  𝑑²+1
 x10% 

d: batas toleransi kesalahan 5 % (error tolerance) 

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

Jadi, pengambilan sampel atau responden diambil 25 responden 

(jiwa) yang mengonversi dan 56 responden (jiwa) yang tidak mengonversi 

untuk mewakili sifat populasi secara keseluruhan. Tetapi, untuk responden 

yang mengonversi lahan, jumlah respondenya tidak layak. Menurut Roscoe 
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dalam Sugiono (2009) memberikan saran-saran tentang ukuran sampel 

untuk penelitian diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Ukuran sampel penelitian yang layak adalah 30-500 responden. 

2) Bila sampel dibagi dalam beberapa kategori, maka jumlah anggota 

sampel setiap kategori minimal 30 responden. 

Maka dari itu responden yang mengonversi lahan diambil 50 orang, agar 

memenuhi kelayakan jumlah responden dalam penelitian. Jadi, jumlah 

responden ditiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5. Jumlah Responden per Kecamatan 

No Kecamatan 
Jumlah Responden 

konversi (jiwa) 

Jumlah 

responden non 

konversi (jiwa) 

1 
Kecamatan 

Katingan Tengah 
32 19 

2 
Kecamatan Tewang 

Sangalang Garing 
16 23 

3 
Kecamatan 

Katingan Hulu 
2 14 

Total 50 56 

Sumber: Data Primer 

Jumlah responden yang mengalih fungsi lahannya yaitu 50 

responden yang terdiri dari kecamatan Katingan Tengah 32 responden, dari 

kecamatan Tewang Sengalang Garing 16 responden, dan kecamatan 

Katingan Hulu 2 responden. Jumlah responden yang mengonversi lahan 

sebelumnya berjumlah 25 jiwa (16 jiwa Katingan Tengah, 8 jiwa Tewang 

Sangalang Garing, dan 1 jiwa Katingan Hulu). Tetapi jumlah responden 

tersebut dilakukan penambahan responden dengan cara responden ditiap 

kecamatan dikali dua jumlahnya dengan tujuan untuk memenuhi kelayakan 



28 

 

 

jumlah responden, jadi total responden berjumlah 50 jiwa. Jumlah 

responden yang tidak mengalih fungsi lahan yaitu 56 responden yang terdiri 

dari kecamatan Katingan Tengah 19 responden, dari kecamatan Tewang 

Sangalang Garing 23 responden, dan kecamatan Katingan Hulu 14 

responden. Banyaknya jumlah responden di setiap Kecamatan ditentukan 

dari tinggi dan rendahnya aktivitas konversi hutan di tiga kecamatan di atas 

lima tahun terakhir dari tahun 2011-2016. Jumlah responden yang diambil 

dianggap peneliti sudah dapat mewakili sifat populasi secara keseluruhan. 

c. Pemangku Kebijakan 

Responden pemangku kebijakan dipilih dari pihak-pihak yang terkait 

dengan daerah penelitian yang dipilih. Responden tersebut terdiri antara lain 

dari: Kepala Desa Tumbang Marak, Bengkuang, Tumbang Kabayan dan 

Dinas Pertanian Kabupaten Katingan dan Kehutanan di Provinsi 

Kalimantan Tengah. Secara teknis proses penelitian dilakukan dengan 

wawancara langsung kepada responden. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diarahkan untuk mendapatkan 

informasi mengenai penyebab terjadinya konversi hutan menjadi lahan 

perkebunan dengan cara penyebaran kuisioner dan wawancara. Jenis 

kuisioner yang digunakan yaitu kuisioner kombinasi tertutup dan terbuka. 

Penyebaran kuisioner ditujukan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat 

melakukan konversi kawasan hutan. Wawancara untuk mengetahui 

informasi lebih dalam, tentang gejala sosial yang menyebabkan terjadinya 

konversi hutan. 
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4. Analisis Data 

Analisis data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan 

uraian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian. Metode 

deskriptif yaitu bisa maksudkan untuk pemecahan masalah dengan 

menggambarkan keadaan subyek/ obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak dan usaha mengemukakan menghubungkan satu dengan yang lain 

didalam aspek yang diteliti (Nawawi, 1995).  

 

C. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data 

primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung di lapangan 

melalui kuisioner dan wawancara langsung kepada responden. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh melalui sumber/ lembaga yang terkait. 

Tabel 6. Jenis Data 

No  Jenis Data Parameter Bentuk Data Sumber Data 

1 Peta Wilayah Kec. 

Katingan Hulu 

- Hardcopy/ 

File 

SDA 

2 Letak Geografis a. Batas Wilayah 

b. Luas Wilayah 

c. Ketinggian Tempat 

Hardcopy/ 

File 

Tinjaun 

Pustaka 

3 Geologi, Tanah, 

dan Topografi 

a. Geografis 

b. Topografi 

Hardcopy/ 

File 

Tinjauan 

Pustaka 

4 Perubahan Lahan 

Hutan  

a. Peta Perkebunan 

b. Peta Hutan 

c. Peta Penggunaan 

Lahan 

Hardcopy/ 

File 

SDA 

DISHUT 

DPU 

5 Persepsi 

Masyarakat 

Terlampir Kuisioner 

Wawancara 

Data Primer 

 


