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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang kearifan masyarakat lokal ini akan dilakukan pada 

Oktober – November 2016, dan Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kawinda 

To’i, yang dimana kawasan ini terletak dalam wilayah Kabupaten Bima Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian  

 Alat yang digunakan adalah alat tulis menulis, panduan wawancara, 

perekam suara, Laptop, peta, dan kamera sedangkan  bahan yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah data-data  dokumen pendukung penelitian seperti data 

demografi dan lahan. 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1 Tahapan penelitian 

 Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kearifan lokal 

masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Tambora di Desa 

Kawinda To’i 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 kearifan lokal yang diteliti yaitu prilaku masyarakat 

lokal dalam memanfaatkan 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. 
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3.3.2 Metode Pengambilan Data  

1.  Kajian Literatur 

  Kajian literatur bertujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan 

dengan sejarah masyarakat Tambora, data mengenai penduduk atau demografi 

desa, luas desa, dan data mengenai. Studi literatur ini dapat menggunakan buku, 

tulisan atau artikel, koran atau tulisan lainya yang berkaitan dengan deskripsi 

masyarakat desa Kawinda To’i. 

2. Kajian Lapangan  

   Kajian lapangan dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dan 

pengamatan terlibat.  

a). Wawancara  

  Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik aksidental 

sampling, yang dimana penentuan sampel diambil secara kebetulan, yaitu siapa 

aja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data (Sugiono, 2001:60). 

  Informan 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 mengerti 

seluk beluk tradisi masyarakat Tambora khususnya di desa Kawinda To’i secara 

umum dalam memanfaatkan sumberdaya alam, baik pemanfaatan  lahan  untuk 

pertanian, perladangan, pemanfaatan sumber air, pemenfaatan hasil hutan serta 

sumberdaya alam  yang lain yang ada di desa Kawinda To’i.  
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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 

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. 


