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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

  Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, beberapa 

negara yang berbentuk kepulauan antara lain Jepang, Filipina, dan 

Maladewa. “Hasil survey geografi dan toponimi menunjukkan Indonesia 

mempunyai 13.466 pulau. Jumlah tersebut didasarkan hasil survey dari 

tahun 2007 hingga 2010 oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi 

(Timnas PNR).”
1
  Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat migrasi 

spesies penyu di dunia untuk bersinggah atau hanya sekedar untuk tempat 

bertelurnya penyu.  

Penyu merupakan reptil yang hidup di laut serta mampu bermigrasi 

dalam jarak yang sangat jauh di sepanjang kawasan samudera hindia, 

Samudera pasifik dan asia Tenggara. Kondisi populasi penyu saat ini 

semakin berkurang dan keberadaannya telah lama terancam, baik oleh 

faktor alam maupun faktor kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang 

membahayakan populasinya secara langsung maupun tidak langsung. 

Kerusakan habitat pantai dan kematian akibat interaksi dengan aktivitas 

manusia, penyebaran penyakit serta pengambilan penyu dan telur yang tak  

1
Indonesia ada13466pulaubukan 17508 pulau, 2013.http://www.menkokesra.go.id/content/di-

indonesia-ada-13-466-pulau-bukan-17508-pulau, diakses pada tanggal 31 maret pukul 22.00WIB 



2 
 

 
 

 

terkendali dan cenderung liar merupakan faktor – faktor penyebab 

penurunan populasi penyu. Dengan alasan masyarakat demi menggunakan 

penyu dan telurnya untuk obat – obatan, bahan konsumsi, serta hanya 

sekedar mengkoleksi kerangka penyu. 

Sehingga segala bentuk pemanfaat dan peredarannya harus 

mendapat perhatian secara serius dari pemerintah maupun masyarakatnya 

sendiri. Ironisnya, Meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa penyu 

adalah hewan yang dilindungi, dan juga telah mengeluarkan banyak 

peraturan mengenai perlindungan spesies, namun perburuan penyu 

termasuk telurnya masih marak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. 

“Menurut data Kementrian Lingkungan Hidup hingga saat ini pemanfaatan 

sumber daya penyu masih belum mengikuti cara-cara yang baik dan benar, 

sehingga terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pemanfaatan dengan 

tingkat pertambahan populasi”. 
2
  

Eksploitasi yang berlebihan tanpa menghiraukan pelestariannya, 

akan menyebabkan status populasi di alam yang sudah langka itu semakin 

terancam punah. Sebagai contoh kasus pembantaian penyu di BALI. Sejak 

jaman dahulu masyarakat Bali telah lazim mengkonsumsi daging penyu 

untuk keperluan adat, khususnya penyu hijau. Masyarakat Bali 

memandang penyu sebagai hewan suci (ulam suci) yang dapat digunakan  

 

2
Pengelolaan penyu diIndonesia, 2002.http://www.menlh.go.id/pengelolaan-penyu-di-

indonesia/, diakses pada tanggal 31 maret pukul 22.00WIB. 
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sebagai komponen hewan sesaji. Sejak tahun 1970an, Bali merupakan 

pusat konsumsi penyu terbesar di dunia.
 3

 

Dalam upacara-upacara adat dan keagamaan di Bali, daging penyu 

dijadikan hidangan khas sate, dan kebutuhan daging penyu di Bali tidak 

cukup dipasok dari wilayah Bali saja, namun seringkali didatangkan dari 

luar antara lain daerah Kepala Burung Irian (sekitar Sorong), Sulawesi 

Selatan (daerah Takabone Rate), Maluku dan Nusa Tenggara. Selain di 

Bali, khususnya Kabupaten Badung (Denpasar), pembantaian penyu juga 

terjadi di kota-kota lain, seperti Manado, Ambon dan Ujung Pandang 

(Makasar). Ironisnya, hidangan sate penyu sekarang ini tidak hanya untuk 

upacara adat acara ritual, tetapi sudah menjadi kebiasaan untuk jamuan 

para tamu. Tingginya permintaan penyu menyebabkan populasi penyu 

merosot drastis. Kenyataan menunjukkan, jumlah penyu yang naik ke 

darat untuk bertelur di beberapa pantai di Indonesia semakin berkurang 

setiap tahun. Hal ini juga disebabkan karena penyu mempunyai daerah  

yang luas untuk mencari makan dan bertelur di pantai-pantai berpasir. 

Padahal, berbagai peraturan terkait perburuan dan perdagangan satwa liar 

telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Keppres No. 43/1978 tentang 

pengesahahan Convention on International Trade in  Endangered Species 

of Wild Flora  and  Fauna   (CITES), UU No. 5/1990  tentang Konservasi  

 

 

3 
Ibid. 
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Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hingga di dalam PP No. 7/  

1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan PP No. 8/1999 

tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 

Keseluruhan peraturan tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk 

memberikan perlindungan terhadap penyu serta keseluruhan bagian 

tubuhnya termasuk pula terhadap telurnya. Dengan demikian, berbagai 

peraturan ini mengatur bahwa menangkap, menyakiti, membunuh, 

memelihara, menyimpan, memindahkan maupun melakukan perdagangan 

terhadap spesies yang dilindungi ini adalah dilarang. Namun demikian, 

kehadiran dari berbagai peraturan tersebut belumlah dapat memberikan 

kontribusi yang lebih terhadap upaya perlindungan satwa liar, khususnya 

penyu. Hal tersebut dikarenakan, meskipun ditentukan bahwa perdagangan 

ataupun kepemilikan secara tidak sah terhadap satwa liar merupakan 

tindakan yang melanggar hukum, namun pada praktiknya masih banyak 

kasus yang walaupun telah diadili melalui proses persidangan, namun para 

pelaku masih dapat dengan mudah lepas dari jeratan hukum. Sekalipun ada 

beberapa pelaku yang telah diputus bersalah, namun sanksi yang 

dijatuhkan sangatlah ringan dan tidak seimbang apabila dibandingkan 

dengan jumlah kerusakan terhadap lingkungan yang telah dilakukan. Salah 

satu alasannya adalah disebabkan rendahnya dan terbatasnya kapabilitas 

dan pengetahuan para aparatur negara terkait permasalahan lingkungan 

beserta berbagai aturan terkait baik pada tingkat nasional maupun tingkat 
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internasional, sehingga tidak dapat diterapkan pada saat proses 

persidangan.  

Salah satu contoh atau fenomena konservasi penyu yang sudah ada 

di Indonesia demi berlangsungnya kehidupan penyu yang ada diperairan 

Indonesia adalah  Konservasi Penyu Hijau Di Bali – Penyu Hijau atau 

Chelonia Mydas, adalah penyu laut besar yang termasuk dalam keluarga 

Cheloniidae. Hewan ini adalah satu-satunya spesies dalam golongan 

Chelonia. Mereka hidup di semua laut tropis dan subtropis, terutama di 

Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik. Namanya didapat dari lemak 

bewarna hijau yang terletak di bawah cangkang mereka. Penyu hijau 

adalah hewan pemakan tumbuhan, macroalga, memakan beberapa 

invertebrata yang melekat pada daun lamun dan alga.
 4

 

Penyu hijau merupakan salah satu spesies penyu laut yang 

dilindungi. Perlindungan terhadap penyu hijau diatur dalam UU 

Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Penyu Hijau atau 

Chelonia Mydas adalah salah satu dari tujuh spesies penyu laut yang 

masih bertahan di seluruh dunia sampai saat ini. Dibanding dengan ke 

enam spesies lainnya, populasi penyu hijau adalah yang terbesar di dunia. 

Namun, bukan berarti populasi penyu hijau tidak terancam punah. Hal ini 

dikarenakan perburuan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus  

4
Lewotana.2011.KonservasiPenyuHijaudiBali.http://lewotana.edublogs.org/2011/12/12/k

onservasi-penyu-hijau-di-bali/, diakses pada tgl 14 pukul 14.00 WIB 
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terhadap penyu hijau. Penyu hijau ditangkap untuk diambil dagingnya 

terutama di pulau Bali. Oleh sebab itu pulau Bali sempat dijuluki daerah 

pembunuh penyu terbesar di dunia. 

Selain itu juga ada tempat konservasi penyu yang lain di Bali, 

konsérvasi penyu Kurma Asih yang bérada di Desa Perancak, Jembrana. 

Konservasi Kurma Asih berdiri Sejak 1997 yang anggotanya merupakan 

masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan. Para anggota 

Kurma Asih ini awalnya sebagai pemburu penyu. Namun, setelah 

mendapat pembinaan berubah menjadi pelestari penyu. Hal itu, setelah 

kami mendapat pembinaan dari pemerintah, LSM dan organisasi social 

lainnya untuk melestarikan penyu. Kurma Asih menggalang dana sendiri. 

Lahan yang sebelumnya disewa dari penduduk, mulai tahun 2003 

dibebaskan oleh Gubernur Bali sebanyak 20 area.
5
 

Oleh karena itu, perlu dibutuhkan tindakan nyata dari pemerintah 

maupun masyarakat Indonesia secara luas  dalam melakukan pelestarian 

penyu. Upaya – upaya penyelamatan perlu dilakukan untuk menjaga 

kelestarian penyu. Upaya tersebut antara lain dengan cara melindungi telur 

penyu di alam dan melepaskan tukik kembali ke laut seperti yang 

dilakukan Konservasi penyu hijau di Bali. Upaya penyelamatan ini harus 

berkelanjutan meskipun biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini cukup  

 

5 
Ibid. 
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besar. Salah satu upaya penyelematan tersebut telah dilakukan Pemerintah  

Desa dengan cara membuat tempat konservasi penyu yang berada di 

Kabupaten Trenggalek . 

Melihat tugas Pemerintah Desa yang sangat kompleks bisa 

diartikan bahwa Peran Pemerintah Desa didalam kepeduliannya terhadap 

perlindungan lingkungan hidup dan satwa liar adalah termasuk dalam 

kerangka Otonomi Daerah yang mana Pemerintah Daerah sampai 

Pemerintah Desa dapat mengelola urusan Pemerintahan dan 

lingkungannya sesuai dengan situasi atau keadaan wilayahnya. Hal 

tersebut sesuai didalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sehingga 

melihat kegiatan konservasi yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat dan Daerah lewat adanya program Otonomi Daerah Pemerintah 

Desa juga dapat mengelola potensi konservasi yang ada di wilayahnya 

sesuai kewenangan masing –masing dan peraturan – peraturan yang ada. 

Contohnya Peran Pemerintah Desa dalam menumbuhkan kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya perlindungan penyu yang dilakukan oleh 

salah satu Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Trenggalek. 

Kabupaten Trenggalek adalah salah satu daerah yang mempunyai 

daerah pesisir pantai yang cukup panjang. Selain itu, daerah pesisir pantai 

Trenggalek banyak penyu laut yang melakukan migrasi dan 
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berkembangbiak di pesisir pantai. Pesisir pantai Trenggalek yang menjadi  

tempat migrasi maupun berkembangbiaknya penyu paling banyak adalah 

pesisir pantai Taman Kili - Kili. Pada awalnya di pesisir pantai Taman Kili 

– Kili ini sebelum dibangun konservasi penyu sekitaran bulan Mei  sampai 

dengan Agustus warga masyarakat desa Wonocoyo yang tinggal tidak jauh 

dari pantai yakni masyarakat Dusun Bendogolor sering menemukan penyu 

laut  yang bertelur di tempat itu. Penduduk setempat menyebutnya 

“Pasiran”. Penyu laut (Pasiran) yang sering ditemukan di Taman Kili-

Kili selama ini ada empat  (4) jenis. Diantaranya penyu hijau, penyu sisik, 

Penyu Abu-Abu/Lekang  dan penyu belimbing. 

Dari  keempat  jenis itu, Penyu Belimbing adalah penyu terbesar 

 yang  pernah mereka temukan.  Dengan ukuran sekitar  dua  meter dengan 

berat kurang lebih 700 – 800 kg. Karena kurangnya pemahaman bahwa 

Penyu laut termasuk hewan yang dilindungi dan di atur oleh Undang - 

undang maka sering kali yang dilakukan masyarakat ketika menjumpai 

penyu laut bertelur adalah mengambil telur-telurnya untuk dijual atau 

dikonsumsi sendiri. Setiap tahunnya menurut pengakuan mereka tidak 

kurang dari 40 sarang telur Penyu yang ditemukan dan diambil. Rata-rata 

setiap sarangnya tidak kurang dari seratus butir telur. 

Namun setelah melalui penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan 

oleh Pemerintah Desa Wonocoyo bersama BPD (Badan Permusyawaratan 

Desa) kepada masyarakat Bendogolor dan beberapa Tokoh Masyarakat 

yang sekaligus ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa 
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(Perdes)  tentang Konservasi Penyu.  Kegiatan tersebut di atas dilakukan 

oleh Pemerintahan Desa Wonocoyo setelah mengikuti Workshop 

Konservasi Penyu yang diadakan oleh Departemen Perikanan dan 

Kelautan Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Dalam sosialisasi yang dilakukan 

oleh Pemerintahan Desa Wonocoyo terhadap masyarakat Bendogolor 

terungkap bahwa Indonesia adalah rumah bagi enam dari tujuh spesies 

penyu di dunia, karena memberikan tempat yang penting untuk bersarang 

dan mencari makan, disamping merupakan rute perpindahan yang penting 

di persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia. Maka tidak ada alasan bagi 

Desa Wonocoyo untuk tidak turut serta mengamankan penyu. Oleh karena 

itu, Desa yang berada di tepian pantai selatan pulau Jawa itu segera 

menindaklanjuti dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas 

(POKMASWAS) Penyu dari ancaman kepunahan.  

 Sehingga terbangunlah tempat Konservasi Penyu Taman Kili – 

Kili di desa Wonocoyo. Masyarakat luas tentunya banyak yang belum tahu 

tempat pelestarian penyu ini sedangkan konservasi taman kili – kili 

memiliki peran sangat penting bagi perkembangan penyu dan pengetahuan 

masyarakat tentang penyu.  

Berdasarkan deskripsi diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana 

optimalisasi peran pemerintahan desa dalam pelestarian penyu di pesisir 

pantai selatan, maka peneliti memilih judul :“OTONOMI DAN 

KONSERVASI PENYU DI DAERAH PESISIR” (Studi Di Peran 
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Pemerintah Desa Wonocoyo Dalam Konservasi Penyu Di Pesisir 

Pantai Selatan Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek) 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan pada judul dan latar belakang diatas, rumusan masalah 

yang menjadiacuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran  Pemerintahan Desa Wonocoyo dalam konservasi 

penyu di Pesisir pantai selatan? 

2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah desa Wonocoyo 

dalam konservasi penyu di Pesisir pantai selatan ? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mencapai tujuan – 

tujuan tertentu maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi peran apa saja yang dilakukan Pemerintah 

Desa dalam konservasi penyu di  pesisir pantai selatan. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala – kendala  apa sajakah yang 

mempengaruhi peran Pemerintah Desa dalam melakukan konservasi 

penyu di pesisir pantai selatan. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan diatas, maka  diharapkan penulis juga memberikan manfaat 

sebagai berikut:  
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1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan  referensi 

dalam konsep peran Pemerintahan Desa di dalam melakukan 

konservasi penyu di pesisir pantai selatan, sekaligus juga sebagai 

bahan informasi dalam rangka menambah wawasan tentang pentingnya 

pelestarian populasi penyu.    

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan 

kapada Pemerintah Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten 

Trenggalek  yang bias dijadikan acuan dalam menentukan suatu 

pendapat dan peran sertanya dalam pengembangan konservasi penyu 

di pesisir pantai selatan. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai 

sumbangan pemikiran dalam peran  Pemerintah Desa dalam 

melakukan pelestarian penyu. 

 

E. Defisi Konseptual 

Agar penelitian ini tidak kabur dan dapat terarah maka definisi 

konseptual perlu dikemukakan. Beberapa hal yang dianggap penting 

dan berkaitan dengan judul yang peneliti ajukan yaitu tentang “Peran 

Pemerintah Desa Dalam Konservasi Penyu Di Pesisir Panatai 

Selatan” (Studi Di Desa wonocoyo, Kecamatan Panggul,  

Kabupaten Trenggalek). 
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1. Peran  

Peran (role) merupakan aspek yang bersifat dinamis dari 

suatu kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak-

hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan 

suatu peran. Peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena 

yang satu tergantung dari yang lain dan sebaliknya juga demikian,  

tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. 
6
 

Sedangkan pendapat peran mengenai peran mencakup tiga hal, 

yaitu: 

a. Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 

b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang bisa dilakukan 

oleh individu dalam hidup masyarakat sebagai suatu 

oraganisasi.Dikatakan sebagai perilaku individu yang penting  

bagi struktur social masyarakat. 

Peranan adalah suatu tindakan yang sesuai dengan kedudukan 

untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi tertentu dalam suatu 

instansi. Peranan yang dimaksud adalah peranan dari pemerintah 

desa dalam konservasi penyu di pesisir pantai selatan kabupaten 

Trenggalek. 

2. Pemerintah Desa 

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 

6
Soekanto Soerjono.2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, PT. Raja 

Grasindo Persada, Hlm 213 
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Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sedangkan, Pemerintah Desa atau yang 

disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.
7
 

Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan 

masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan 

perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan 

desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan 

BPD. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan 

Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang 

menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 

Dengan demikian melihat tugas dan fungsi Pemerintah 

Desa yang sangat komplek di suatu instansi. Tugas yang dimaksud 

adalah tentang membina kehidupan Masyarakat yaitu dengan cara 

membina masyarakat untuk menumbuhkan  kesadaran masyarakat  

di dalam pentingnya pelestarian penyu yang ada di pesisir pantai.  

3. Konservasi 

Menurut Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 

“Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber 

7
lihat  PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 
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daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana 

untuk menjamin  kesinambungan persediaannya dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan 

nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. 

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan 

mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati 

serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan 

manusia”.
8
.  

4. Penyu 

Penyu laut adalah binatang bangsa reptilian yang ada 

hamper di seluruh kehidupan laut. Seperti kura – kura badan penyu 

juga ditutupi tempurung bagian punggungnya disebut kerapak, 

sedangkan bagian perutnya disebut plastron. Kakinya telah 

beradaptasi kebentuk menyerupai dayung dipakai sebagai alat 

gerak di dalam air dan didarat. 

Ada tujuh jenis penyu laut yang sudah dikenal, lima 

diantaranya terdapat diperairan Indonesia dan empat diantaranya 

dapat dijumpai di Pantai Sukamade dalam kawasan Taman 

Nasional Meru Betiri. Empat jenis tersebut adalah Penyu hijau 

8 
Lihat Undang – Undang  Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati 
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(Chelonia mydas), Penyu sisik (Eretmochelys imbricata), Penyu 

slengkrah (Lepidochelys olivacea) dan penyu blimbing 

(Dhermochelys coriacea).
9 

F. Definisi Operasional  

“Salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi antar peneliti 

adalah definisi operasioanl, yang merupakan  pentunjuk tentang 

bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional 

dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran 

suatu variabel, sehingga dia dapat mengetahui baik buruknya pengukuran 

tersebut”.
10 

Dengan demikian definisi operasional merupakan suatu unsur 

yang dapat memberitahukan untuk setiap variabel yang dikemukakan 

haruslah disertai dengan definisi operasional yang jelas. Definisi 

operasional suatu variabel merupakan pentunjuk dan pedoman. Dengan 

demikian definisi operasional sebagai penetapan dari indikator – indikator 

yang menjadi bahan analisa dan dipelajari oleh peneliti, sehingga peneliti 

dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian yang  akan 

dilakukan  oleh peneliti.  

Maka penelitian ini membahas tentang peranan Pemerintah Desa  

Wonocoyo dalam Pelestarian penyu pesisir pantai selatan, dapat dilihat 

dari melalui indicator  yang ada. Adpaun indicator penelitian ini adalah: 

1. a.Bentuk peran Pemerintah Desa dalam melakukan konservasi penyu 

b. Proses Pemerintah Desa dalam melakukan konservasi penyu. 

 
9 
Wahyu Prihanta, M.Kes.2003, Inventarisasi Penyu Tertangkap Di Pantai Pacitan Dan 

Trenggalek Jawa timur,Malang, LP3UMM. Hlm 17 
10

Masri Singarimbun dan Sofian effendi,1981,Metode penelitian Survai,cet.6, Jakarta, 

LP3ES, h. 23 
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2.  a. Kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang ditempuh 

    oleh Pemerintah Desa dalam melakukan konservasi penyu.            

     b. Lembaga  lain yang ikut dalam konservasi penyu. 

     c. Manfaat Pemerintah Desa dalam melakukan konservasi penyu. 

G.  Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan  semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang meliputi kegiatan 

pengumpulan data dan analisa data. Selain itu,  metode  penelitian 

digunakan untuk meneliti   secara  sistematis apa  yang akan diteliti. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Metode penelitian memberikan gambaran masalah 

yang terjadi dilapangan dengan dikumpulkannya data-data maupun 

penunjang alat untuk memperkuat  pendapat peneliti. 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode 

Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mencari, menggambarkan dan menemukan suatu teori berdasarkan 

keadaan atau fakta dan data yang ada. 

Penelitian deskriptif mengumpulkan data supaya dapat 

menguji hipotesis yang diajukan atau untuk menjawab pertanyaan 

mengenai keadaan / status dari subyek yang sedang dipelajari. 
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Penelitian deskriptif hanya melaporkan keadaan yang sesungguhnya 

ada.
11 

Itulah sebabnya dalam penelitian ini peneliti akan 

mengumpulkan data untuk membuat suatu deskripsi dengan 

menggambarkan secara sistematis, faktual dan actual untuk 

menjelaskan fenomena yang akan diselidiki yaitu peranan 

Pemerintah Desa dalam Konservasi Penyu di Pesisir Pantai Selatan 

Kabupaten Trenggalek. 

2. Sumber Data  

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh 

peneliti. Sumber data yang digunakan peneliti adalah : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan  peniliti dari 

obyek yang diteliti misalnya dari individu atau perseorangan  

dengan bentuk wawancara dan  pengisian kuisioner. Jadi data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini data primer di peroleh peneliti 

atau didapatkan langsung dari obyek yang diteliti adalah pelaku 

dalam konservasi penyu di pesisir pantai selatan. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder merupakan Data  yang diperoleh peneliti 

dari dokumen atau buku literatur yang diperoleh dari 

11
Prof. Dr.Soehardi Sigit,2001, Pengantar metodologi penelitian, Yogyakarta, BPFE 

UST, Hlm 183.  

 

 



18 
 

 
 

Pemerintah Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul Kabupaten 

Trenggalek. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pemilihan teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian 

banyak di pengaruhi oleh isi permasalahan penelitian. Dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, akan 

memperoleh data yang dapat menjelaskan dan atau menjawab 

permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Metode Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui 

proses pencacatan perilaku subjek (orang), objek (benda) 

atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu – individu yang diteliti.
12

  

Metode observasi juga merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan terhadap obyek penelitian secara langsung untuk 

memperoleh gambaran dari penelitian secara kongrit. 

Dengan demikian peneliti dapat melihat dan mengamati 

sendiri kemudian mencatat perilaku seacara langsung. 

 

112
 Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis,Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2011,hlm 

111 
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b. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan suatau proses untuk 

memberi atau memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian denagan cara Tanya jawab sambil bertatap muka  

 

antara pewawancara dengan informan. Dengan maksud 

mendapatkan data-data, keterangan-keterangan, pandangan  

maupun  pendapat  responden agar  memperoleh  kebenaran 

yang falid dan relevan. Wawancara yang digunakan penulis 

adalah tipe wawancara yang terstruktur yaitu teknik 

wawancara yang sudah di buat pedomannya dan bersifat 

sistematis. 

 Wawancara juga merupakan  suatu proses interaksi 

dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara 

ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan 

mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah : 

pewawancara, responden, topic penelitian yang tertuang 

dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.
13 

c. Metode Dokumentasi  

Teknik dokumentasi  biasanya dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik 

secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti : laporan 

laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur 

organisasi, peraturan – peraturan, data produksi, surat 

13  
Ibid hlm 114 
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wasiat, riwayat  hidup, riwayat perusahaan  dan  

sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian”.
14 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini juga menggunakan  teknik  dokumentasi,  yaitu  dengan 

mengumpulkan dan mempelajari dokumen – dokumen baik 

yang berupa peraturan – peraturan, data – data dan laporan 

– laporan yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Data – data yang diperoleh melalui 

dokumentasi digunakan sebagai pembanding atas data – 

data primer yang diperoleh melalui wawancara. 

Dalam penelitian ini digunakan semua dokumen 

yang ada di pemerintahan Desa Wonocoyo, Kecamatan 

Panggul, Kabupaten Trenggalek yang ada kaitannya dengan 

masalah penelitian yang dibahas. 

4. Subyek Penelitian  

Dalam penelitian ini peneneliti menggunakan analisis yang 

berupa lembaga, unit tersebut adalah Pemerintahan Desa 

Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Karena 

yang akan diteliti merupakan suatu lembaga saja, maka semua 

elemen atau unsur yang tercakup didalamnya merupakan satu 

kesatuan. Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak menggunakan 

populasi dan sampel melainkan menggunakan subyek penelitian. 

Karena data utama diperoleh dari “ key-informan”. 

14 
Ibid hlm 145 
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Dalam penelitian ini yang menjadi key-informan adalah :  

1. Kepala Desa wonocoyo.  (1 orang) 

2. Ketua konservasi Penyu. (1 orang ) 

4. Tokoh masyarakat setempat. (1 orang) 

Jadi jumlah subyek dalam penelitian ini ada 3 subyek 

penelitian dan 3 orang informan. 

5. Lokasi Penelitian  

lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan 

penelitian adapun lokasi penelitian adalah di Pemeritah Desa 

Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan 

ketempat Konservasi Penyu demi mendapatkan informasi yang 

obyektif dalam penelitian ini. 

6. Teknik  Analisa Data 

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis 

apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data 

yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Data yang 

dikumpulkan tersebut ditentukan oleh masalah penelitian yang 

sekaligus mencerminkan karakteristik tujun studi apakah untuk 

ekplorasi, deskripsi atau menguji hipotesis.
15

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka analisis data pada 

penelitian ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut: 

 

 15
 Ibid hlm 115 
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1. Reduksi Data  

Yaitu  memilih  data  pokok  yang sesuai  untuk  memberi 

gambaran  yang  lebih jelas  tentang  fokus  penelitian,  

kemudian 

mencari tema hasil pengamatan. Data yang diperoleh di 

lapangan akan diketik dalam bentuk uraian yang sangat 

lengkap dan banyak, data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih 

hal –hal yang pokok, difokuskan pada hal –hal yang penting 

dan berkaitan dengan masalah. Data yang akan direduksi 

memberi gambaran yang lebih jelas dan tajam tentang hasil 

pengamatan dan wawancara. 

2. Display Data 

Yaitu mengusahakan membuat peta, bagan, struktur dan 

table terhadap data yang diperoleh di lapangan. Analisis ini 

digunakan mengingat data yang akan terkumpul banyak. Data 

yang banyak akan menimbulkan kesulitan dalam 

menggambarkan rincian secara keseluruhan dan sulit pula 

untuk mengambil kesimpulan.  

3. Penarikan Kesimpulan  

yaitu menarik kesimpulna dari data yang telah diperoleh 

meskipun harus senantiasa diferivikasi (diuji kembali) selama 

penelitian berlangsung. Data yang sudah dipolakan, difokuskan 
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dan disusun secara sistematik, baik melalui penentuan tema 

kemudian disimpulkan sehingga makna dapat disimpulkan.  

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Selama pelaksanaan penelitian, suatu kesalahan 

dimungkinkan dapat timbul. Mungkin itu berasal dari diri 

peneliti atau dari pihak informan. Untuk mengurangi dan 

meniadakan kesalahan data tersebut, peneliti perlu mengadakan 

pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam 

bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan nanti 

tidak mengalami kesalahan.  

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti 

menggunakn tehnik Trianggulasi yaitu bahwa data atau 

informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan 

cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak 

kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode 

yang berbeda – beda.
16 

Teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang 

mencolok dalam mendefinisikan trianggulasi sebagi teknik 

pengecekan keabsahan data. Oleh karena itu, Trianggulasi 

sebagai salah satu tehnik pemeriksaan data secara sederhana 

dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek data dalam 

16
Raharjo,Mudjia, Trianggulasi dalam Penelitian Kualitatif, dari http://mudjiaraharjo.com/ 

Met. Penelitian Pendidikan/penting/270-trianggulasi-dalampenelitian-kualitatif.html (jumat, 

6  juni 2014)   

 

http://mudjiaraharjo.com/
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suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan 

satu sumber data, satu metode pengumpulan data atau hanya 

sekedar menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa 

melakukan pengecekan kembali dengan penelitian lain.  

 


