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BAB II 

METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran yaitu 

metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk 

menjawab tujuan penelitian pertama yang dilakukan dengan cara survey dengan 

pengumpulan data melalui kuisioner. Sedangkan metode kualitatif dengan 

wawancara mendalam digunakan untuk menjawab tujuan penelitian kedua, yang 

berfokus terhadap wilayah adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). 

2.1.Populasi/Objek Penelitian 

Populasi ialah sekelompok orang, kejadian, atau hal – hal yang menarik 

untuk diteliti (Sekaran dan Bougie, 2017). Berdasarkan pengertian tersebut, 

peneliti menetapkan populasi berupa masyarakat di Desa Jendi dan Desa 

Keloran di Kecamatan Selogiri yang bekerja sebagai penambang dan 

masyarakat terdampak aktivitas pertambangan. Peneliti melakukan survey 

lapangan dan wawancara untuk mengetahui jumlah Penambang emas Tanpa 

Izin di Desa Keloran dan Jendi, dari hasil tersebut didapatkan jumlah 250 

penambang yang melakukan pertambangan emas tanpa izin. Selain itu, 

melalui hasil survey lapangan dan wawancara juga telah didapatkan jumlah 

populasi masyarakat terdampak. 

2.2.Metode Pengambilan Sampel 

   Menurut Sekaran dan Bougie (2017), sampel merupakan bagian dari 

populasi dan terdiri dari banyak anggota yang dipilih sebagai sampel. Untuk 

merepresentasikan populasi sebenarnya, pengambilan sampel harus dilakukan 

sebaik mungkin. Sedangkan, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling sampel data yang didasarkan pada kriteria tertentu dan tujuan 

peneliti. Alasan peneliti menggunakan metode purposive sampling karena 

jumlah data dan informasi dari berbagai sampel terbatas, dan untuk 

kemudahan penelitian. Kemudian, kriteria dalam menentukan sampel untuk 

pertujuan pertama adalah lamanya waktu sampel bekerja sebagai penambang 
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dengan minimal waktu 5 tahun. Sedangkan, kriteria untuk tujuan kedua 

adalah masyarakat yang tidak bekerja sebagai pertambangan emas tanpa izin, 

masyarakat disekitar petambangan emas tanpa izin, rumah dekat dengan 

aliran sungai karena masyarakat dengan kriteria-kriteria tersebut terkena 

langsung dampak dari pencemaran limbah merkuri, pengambilan sampel juga 

mengaju pada data jumlah per kartu keluarga karena untuk menghindari 

pendataan data yang double di setiap rumah.  

   Pada tujuan pertama penelitian ini mengambil sampel di 2 desa yaitu 

Desa Keloran dan Jendi, karena aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) 

terbanyak berada di 2 desa tersebut. Dari hasil survey lapangan dan 

wawancara untuk mengetahui jumlah Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di 

Desa Keloran dan Jendi, dari hasil tersebut didapatkan jumlah 250 

penambang yang melakukan pertambangan emas tanpa izin. Dari jumlah 

penambang 250 tersebut kemudian disederhankan agar jumlah sempel tidak 

terlalu banyak maka dilakukan perhitungan sederhana dengan menggunakan 

metode rumus Slovin yang memiliki tingkat tolerensi kesalahan 5%-15%, 

untuk tujuan pertama ini menggunakan tingkat kesalahan 10% karena 

semakin kecil tingkat kesalahan maka akan mendapatkan hasil yang semakin 

akurat.  Cara menentukan jumlah sampel dengan menggunakan metode slovin 

adalah sebagai berikut : 

 

Metode Rumus Slovin 

n=
.

 

    

 Keterangan: 

 n = Jumlah sampel minimal 

 N  = Jumlah keseluruhan data 

 e  = Nilai regresi ( batas toleansi kesalahan) 

Sehingga : 

Nilai regresi  = 100% - 90% 
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      = 10% 

      e    = 0,1% 

n    = 
. ,

 

        = 
. ,

 

        = 
,

 

        = 
,

 

        = 71,42 dibulatkan menjadi 71 

   Jadi, jumlah sampel keseluruhan untuk menjawab tujuan penelitian 

pertama yaitu sebesar 71 responden. Sedangkan untuk menentukan jumlah 

sampel pada tujuan kedua peneliti sudah melakukan survey untuk mengetahui 

jumlah sampel sesuai kriteria yang di tentukan yaitu 72 sampel. Sehingga 

jumlah sampel keseluruhan pada penelitian ini adalah 71+72 = 143 sampel. 

2.3.Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam rangka 

untuk memperoleh tujuan penelitian. Pada penelitian ini terdapat 2 jenis 

pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah jenis 

pengumpulan data dalam penelitian ini : 

2.3.1. Pengumpulan Data Primer 

 Data primer adalah data yang didapatkan melalui internal dan dalam hal 

ini data diperoleh melalui 2 sampel penelitian yaitu Penambang Emas Tanpa 

Izin (PETI) dan masyarakat yang terdampak. Dalam mengumpulkan data 

primer dilakukan metode sebagai berikut : 

a. Survei 

 Survei adalah sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang 

orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan 

pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka Fink, (2003) dalam Sekaran 

dan Bougie (2017). Pada penelitian ini, survei digunakan untuk 

mengetahui kondisi sekitar lokasi penelitian, menentukan populasi, dan 

juga untuk menentukan sampel penelitian. Selain itu, pada penelitian ini 
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survei pada tujuan pertama juga berguna dalam menentukan sumber 

yang terpercaya agar dapat dikumpulkan data terkait kondisi sosial dan 

perekonomian rumah tangga Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). 

Kemudian, pada tujuan kedua berguna untuk mengumpulkan data 

terkait konflik sosial yang terjadi pada lokasi penelitian melalui sumber 

– sumber yang terpercaya.. 

b. Kuesioner 

 Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun 

sebelumnya untuk dijawaban oleh responden (Sekaran dan Bougie, 

2017). Pada penelitian ini, kuesioner berisi pertanyaaan-pertanyaan 

yang dibuat oleh peneliti untuk memperoleh data yang digunakan untuk 

menjawab tujuan penelitian pertama mengenai kondisi sosial dan 

perekonomian rumah tangga Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). 

Berdasarkan hal tersebut, variabel dan indikator untuk mengumpulkan 

data pada tujuan pertama dalam penelitian ini yaitu :  

● Lama bekerja 

● Tingkat pendidikan 

● Jumlah tanggungan keluarga dan jumlah anak 

● Jenis pekerjaan sebelum berprofesi sebagai penambang 

● Pendapatan sesudah dan sebelum berprofesi sebagai penambang. 

● Fasilitas tempat tinggal. 

● Fasilitas transportasi. 

c. Wawancara Mendalam  

 Wawancara adalah percakapan terarah antara dua orang atau lebih 

(Sekaran dan Bougie 2017). Sedangkan, wawancara-mendalam .(In-

depth .Interview) imerupakan iproses lmemperoleh lketerangan luntuk 

.tujuan ipenelitian idengan icara itanya ijawab isambil ibertatap imuka 

.antara ipewawancara idengan iresponden iatau iorang iyang 

.diwawancarai, idengan .atau .tanpa imenggunakan ipedoman .(guide) 

.wawancara ldimana lpewawancara .dan linforman lterlibat .dalam 

.kehidupan lsosial iyang irelatif ilama .(Sutopo .2006: .72). Pada 
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penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data 

yang digunakan dalam menjawab tujuan kedua yaitu konflik sosial 

Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dengan masyarakat di lingkungan 

sekitarnya. Prosesnya yaitu peneliti mencatat atau merekam semua 

informasi yang telah diberikan oleh responden serta mendiskusikan 

yang kurang jelas tanpa memberikan pengaruh terhadap responden 

mengenai jawaban yang diberikan. 

2.3.2. Pengumpulan Data Sekunder 

 Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi data sekunder 

yang diperoleh dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan materi 

dan subyek penelitian baik yang bersumber dari jurnal, buku, dokumen, 

laporan dan makalah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri 

serta buku dan penelitian – penelitian sebelumnya yang berguna sebagai 

referensi. 

2.4.Instrumen dan Bahan Penelitian 

2.4.1. Instrumen Penelitian 

  Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner adalah bahan yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti. 

2. Kamera digunakan sebagai alat untuk mengambil gambar lokasi 

penelitian atau kegiatan penelitian sebagai dokumentasi. 

3. GPS digunakan sebagai alat untuk pengeplotan lokasi yang diteliti 

agar dapat dipetakan. 

4. Alat perekam digunakan untuk merekam hal penting saat melakukan 

wawancara mendalam.  

2.4.2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Data Spasial Digital RBI 

2. Data Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Kelahiran dan 

Kematian, serta Migrasi Keluar dan Masuk Kecamatan Selogiri 

(Sumber : BPS) 

2.5.Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data digunakan untuk menjawab 

tujuan penelitian pertama yang digunakan yaitu hasil survei yang dilakukan 

melalui wawancara di lapangan menggunakan kuesioner, pengolahan data yang 

dilakukan meliputi : 

a. Editing 

 Editing ialah proses pengecekan atau pemilihan hasil penelitian yang 

dikumpulkan, terlepas dari apakah hasilnya baik atau layak untuk diproses 

lebih lanjut. Proses editing pada penelitian ini yaitu dengan cara 

memeriksa bila terjadi kesalahan dalam penulisan atau belum terisikan di 

kuesioner yang diberikan kepada narasumber, agar data yang dimasukan 

nantinya valid. 

b. Coding 

Coding ialah proses pengelompokan jawaban responden dengan 

memberikan kode berupa angka sesuai dengan jenisnya. Pada penelitian 

ini proses koding dilakukan dengan cara pengkodean atau 

mengklasifikasikan hasil dalam berbagai kode saat penginputan data yaitu 

memberikan skor terhadap jawaban narasumber, dalam penelitian ini 

menggunakan skor 1 terhadap jawaban item pertanyaan yang dipilih dan 

skor 0 terhadap jawaban item pertanyaan yang tidak dipilih oleh 

narasumber. Cara ini memiliki tujuan untuk memudahkan proses 

selanjutnya yaitu tabulasi.  

c. Tabulasi  

Tabulasi adalah proses menyusun dan menghitung data dari responden 

dengan memasukkan data ke dalam tabel untuk memudahkan analisis data. 

Dalam penelitian ini Proses tabulasi dilakukan setelah koding dan 

perhitungan frekuensi, yaitu dengan membuat tabel hasil penghitungan 
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kode dari berbagai jawaban kuesioner, tabel ini berisikan frekuensi dan 

presentase. Hal-hal yang ditabulasi adalah semua indikator yang ada 

dikuesioner, antara lain : Tingkat pendidikan, lama bekerja, jumlah 

tanggungan Keluarga dan Jumlah anak, jenis pekerjaan sebelum berprofesi 

sebagai penambang, pendapatan sebelum dan sesudah berprofesi sebagai 

penambang, fasilitas tempat tinggal, fasilitas transportasi. 

Sedangkan metode pengolahan data untuk menjawab tujuan penelitian 

kedua yang dilakukan melalui wawancara mendalam, pengolahan data yang 

dilakukan meliputi :  

a. Uji Validitas Data 

Validitas data merupakan cara iuntuk imembuktikan ldata ltersebut 

.valid latau itidak, .salah .satu .cara .uji .validitas .data .yaitu .dengan 

imenggunakan .trianggulasi. .Trianggulasi .merupakan .teknik iuji 

ikeabsahan .data .yang imemanfaatkan isesuatu iyang .lain, .di iluar idata 

.itu .untuk ikeperluan ipengecekan .sebagai .pembanding .terhadap .data 

.yang .didapat. .Teknik .trianggulasi .dibedakan .menjadi .4 .macam .yaitu 

.sumber, imetode, ipenyidik, idan iteori .(Moleong .2005:330). 

Sedangkan .dalam .penelitian .ini .teknik .uji .validitas .data .yang 

.digunakan .yaitu .triangulasi .sumber. iTriangulasi isumber .data .adalah 

.menggali ikebenaran iinformasi itertentu idengan imenggunakan iberbagai 

.sumber idata iseperti idokumen arsip、hasil iwawancara .atau .juga 

.dengan imewawancarai ilebih .dari isatu isubjek .yang idianggap 

.memiliki .sudut ipandang .yang iberbeda. .Cara-cara .tersebut 

.menghasilkan idata .yang iberbeda, iyang iselanjutnya .akan imemberikan 

lpandangan lyang .berbeda .pula .mengenai lfenomena lyang lditeliti 

.(Sugiyono, .2011). 

Cara-cara yang dilakukan dalam melakukan triangulasi sumber pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Membandingkan informasi melalui berbagai informan yang 

berbeda yaitu para penambang dan masyarakat sekitar 
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pertambangan emas tanpa izin yang tidak bekerja sebagai 

penambang. 

2. Menggali informasi dari sumber yang berupa dokumen dan catatan 

dilapangan yang berkaitan dengan data yang dimaksud peneliti.  

2.6.Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan geografi keruangan. Analisis 

deskripsi keruangan digunakan untuk melakukan analisa terhadap tujuan pertama 

mengenai dampak Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Keloran dan Jendi 

terhadap kondisi perekonomian keluarga penambang. Selain itu, dalam penelitian 

ini juga menggunakan metode analisis interaktif yang digunakan untuk 

menganalisa tujuan kedua mengenai konflik antara penambang dengan 

masyarakat di lingkungan sekitar, karena dengan proses analisis data dapat 

dilakukan secara menyeluruh sehingga kesimpulan hasil studi dapat teruji 

validitasnya. Uraian model analisis interaktif sebagai berikut : 

2.6.1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, serta 

penyederhanaan dengan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

penelitian dapat dilakukan. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan 

dengan melakukan proses penyeleksian dan pemfokusan terhadap jawaban – 

jawaban dari narasumber yang mungkin beraneka ragam. Jawaban – 

jawaban tersebut kemudian disederhanakan untuk mempermudah penarikan 

kesimpulan sebagai jawaban atas tujuan kedua. 

2.6.2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan di dalam penelitian yang 

memiliki tujuan untuk membuat data yang dikumpulkan dapat dianalisis dan 

dipahami sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, 

penyajian data dilakukan dengan merangkai data yang telah direduksi dalam 
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bentuk narasi kalimat yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat 

dilakukan. 

2.6.3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan yang telah dicatat, dilihat, 

didengar yang berdasarkan pada konfigurasi yang telah dirancang. 

Kesimpulan yang dihasilkan harus valid dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Pada penelitian ini, kesimpulan yang akan dihasilkan adalah berupa 

kronologis terjadinya konflik Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dengan 

masyarakat di lingkungan sekitar beserta dengan dampak dari konflik 

tersebut. 

  



 

 

  

2.7.Diagr

 

am Alir Peenelitian  

Gambar 2

Sum

.1 - Diagram

mber :  Penu

m Alir Pene

ulis, 2021 

elitian 

 

31 



 

32 
 

 
Gambar 2.2 Peta Lokasi Penelitian 

Sumber: Penulis, 2021 


