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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten 

Malang. Adapun waktu penelitian dilakukan  pada tanggal 9 September 2016 

sampai dengan 22 September 2016. 

Penelitian ini ialah suatu studi etnografis yang berfokus pada interaksi 

manusia dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Alasan pemilihan tempat ini 

adalah untuk mendapat pemahaman lebih jauh atas masyarakat di Desa Tawang 

Sari karena masyarakat Tawang Sari memiliki kearifan budaya dalam menjaga dan 

melestarikan sumberdaya alam, selain itu Tawangsari merupakan daerah yang 

terletak jauh dari perkotaan berada di wilayah pegunungan dan karakteristik alam 

yang sesuai dengan kondisi pertanian serta masyarakatnya yang masih memiliki 

keyakinan akan keberadaan makhluk gaib di sekitar tempat tinggal mereka 

sehingga dianggap sebagai desa tradisional sehingga memiliki budaya yang 

diwariskan dari dahulu, terkhusus pada aktivitas pelestarian sumberdaya alam dan 

lingkungan yang mereka lakukan. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan adalah alat tulis menulis, , tally sheet,  panduan 

wawancara, tape recorder, komputer  beserta   perlengkapanya, peta, dan kamera 

sedangkan  bahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data-data  dokumen 

pendukung penelitian seperti data demografi dan lahan. 
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3.3 Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1 Tahapan penelitian 

 Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan 

lokal yang diterapkan masyarakat Desa Tawang Sari dalam pelestarian sumberdaya 

alam terdiri dari 3 tahap terdiri dari: 

 Tahap 1 : Studi Pustaka/literatur, laporan penelitian, internet, dan data-data di 

desa dan kecamatan. 

 Tahap 2 : Kajian lapangan etnoekologi masyarakat aspek yang diteliti yaitu 

pengetahuan lokal yang diterapkan masyarakat Desa Tawang Sari 

dalam mengelola sumberdaya alam 

 Tahap 3 : Pengelolaan dan analisis data sesuai tahap 1 dan 2 

 Pengelolalan data hasil dari wawancara maupun kuisioner dilakukan dengan 

berpedoman pada metode dan tujuan penelitian yang akan dicapai. 

3.3.2 Pengumpulan data  

1.  Kajian Literatur 

  Kajian literatur bertujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan 

dengan sejarah masyarakat Tawang Sari secara umum, data mengenai penduduk 

atau demografi desa, luas Desa, data mengenai lahan serta sejarah penggunaan 

lahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tawang Sari. Studi literatur ini dapat 

menggunakan buku, tulisan atau artikel, koran atau tulisan lainya yang berkaitan 

dengan deskripsi masyarakat Tawang Sari. 

2. Kajian Lapangan  

   Kajian lapangan dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dan 

pengamatan terlibat.  
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1). Wawancara  

  Pemilihan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik snowball (bola 

salju) dengan terlebih dahulu menentukan informan kunci (Key Informan) yang 

dianggap memiliki kecukupan informasi mengenai masyarakat dan kebudayaan di 

daerah penelitian (Singarimbun, 2010).  

  Informan kunci bisa saja merupakan tokoh adat setempat, tokoh agama, 

tokoh masyarakat, kepala desa pimpinan kelompok masyarakat seperti Ketua RT, 

Ketua RW, Kepala Dusun, serta tokoh  masyarakat yang telah hidup lama dan 

menjadi yang dituakan atau mengerti seluk beluk tradisi masyarakat Sambori secara 

umum maupun secara khusus mengenai pengetahuan tentang pengetahuan lokal 

yang diterapkan masyarakat Desa Tawang Sari dalam mengelola sumberdaya alam 

dan potensi cara pemanfaatan flora dan fauna oleh masyarakat Sambori yang 

konservatif, baik pemanfaatan  lahan  untuk pertanian, perladangan, pemanfaatan 

sumber air, pemenfaatan hasil hutan serta sumberdaya alam  yang lain yang ada di 

kawasan desa Tawang Sari.  

  Setelah informan kunci ditentukan, sesuai dengan istilahnya, teknik 

snowball diterapkan dengan cara “menggulir” informasi yang ditemukan sehingga 

dapat menuntun peneliti menuju informan lainnya yang mampu memberikan 

informasi/data yang dicari. 

2). Pengamatan Terlibat (Observasi Partisipatif)  

 Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati aktivitas masyarakat 

baik yang berupa kebiasaan keseharian maupun aktivitas khusus dalam momen-

momen tertentu seperti interaksi masyarakat pada saat berlangsungnya ritual atau 

upacara adat. Selain itu peneliti juga mengamati berbagai macam hal lain yang 
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dapat ditangkap oleh panca indera peneliti seperti lingkungan fisik tempat aktivitas 

masyarakat berlangsung, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan atau upacara, 

waktu berlangsungnya upacara dan lain sebagainya. 

 Pengamatan terlibat atau observasi partisipatif dianggap cocok dan sesuai 

untuk digunakan dalam setting penelitian ini dengan maksud peneliti dapat ikut 

mengetahui dan merasakan secara langsung apa, kenapa, bagaimana, kapan dan di 

mana aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara terjun 

langsung dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dengan begitu peneliti dapat 

memperoleh data yang lengkap dan komprehensif di lapangan serta mengetahui 

sejauh mana perkembangan data yang diperoleh. 

  Adapun informasi atau gambaran informasi yang ditanyakan dalam 

wawancara, kuisioner dan studi literatur serta pengamatan terlibat adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1. Gambaran informasi dalam penelitian 

No Aspek Metode 

1 Deskripsi desa Wawancara dengan kepala Desa 

2 Demografi  Dokumen Desa 

3 Pengetahuan lokal pemanfaatan  

sumberdaya alam dan lingkungan : 

- Lahan 

- Kebun 

- Ladang 

- Pemukiman 

- Dll 

Wawancara dengan informan 

kunci 

4 Potensi cara pemanfaatan flora dan fauna Wawancara dengan informan 

kunci 



20 
 

3.4 Analisis data  

  Analisis data dilakukan dengan analisis etnografis sesuai dengan pendapat 

Spradley, 1997, yaitu pencarian makna budaya dengan menggunakan bahasa 

komunikasi atau istilah yang digunakan oleh masyarakat setempat. 

3.4.1 Analisa data Pengetahuan Lokal yang Diterapkan Masyarakat Desa 

Tawang Sari dalam Mengelola Sumberdaya Alam 

Analisis data dilakukan dengan mengikuti sifat umum dalam tahapan 

penelitian kualitatif menurut Usman dan Akbar (2006) sebagai berikut :  

(1) Mereduksi data, yakni merumuskan secara singkat dengan klasifikasi 

tertentu sesuai dengan informasi/data yang ditemukan di lapangan;  

(2) Penyajian data, yakni memaparkan informasi/data dalam sebuah tulisan 

sesuai dengan data yang telah direduksi pada tahap analisis pertama, 

dan tahap terakhir adalah;  

(3) Penarikan kesimpulan, yakni menentukan pokok jawaban sesuai dengan 

sajian data dilakukan pada tahap kedua. 

  Analisa data mengenai potensi pengetahuan lokal yang diterapkan 

masyarakat desa Tawang Sari dalam mengelola sumberdaya alam ini antara lain 

peneliti menganalisis pembagian-pembagian kawasan desa oleh masyarakat 

Sambori dalam kehidupannya sehari-hari. Pembagian wilayah pemukiman, 

pertanian, ladang, sumber air, hutan, peternakan dan lain sebagainya sesuai dengan 

informasi yang didapatkan pada saat penelitian melalui  wawancara serta 

pengamatan terlibat yang dilakukan. Data yang didapatkan tersebut kemudian 

direduksi sehingga didapatkan rumusan dan klasifikasi informasi, setelah itu data 

tersebut disajikan atau dideskripsikan dalam sebuah tulisan sehingga dapat 
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menggambarkan pengetahuan masyarakat Sambori dalam yang Diterapkan 

Masyarakat Desa Tawang Sari dalam Mengelola Sumberdaya Alam, langkah yang 

terakhir adalah menyimpulkan dari analisis tersebut sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas mengenai apa yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. Kerangka Operasional Penelitian 

Desa Tawang Sari 
Studi pendahuluan lapang 

dan studi literatur 

Persiapan alat dan bahan 
penelitian   
1. Panduan wawancara 
2. Alat tulis 
3. Rekorder 
4. Kamera  
5. Peta kawasan 
6. Alat ukur tanaman 
7. Tali 
8. parang 

Pengambilan data 
pemanfaatan satuan 

lingkungan Masyarakat 
Tawang Sari 

Penentuan responden 

Pengambilan data potensi cara 
pemanfaatan flora dan fauna  

Masyarakat Tawang Sari 

Wawancara dan pengamatan 
terlibat 

Analisa Data 

Hasil dan Pembahasan 
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