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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian Kajian Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Tanaman Porang 

(Amorphophallus muelleri Blume) dilakukan di kawasan hutan yang digunakan 

sebagai lahan budidaya porang di Kecamatan saradan Kabupaten Madiun Jawa 

Timur. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan yaitu pada bulan 

desember 2016. Peta lokasi penelitian disajikan dalam gambar berikut ini.  

 

 

 

     

Lokasi Penelitian 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
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3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Alat tulis, 

kuisioner, kamera, laptop. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Masyarakat petani 

Porang di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, stekholder yang terkait 

dikawasan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 

3.3 Jenis data yang diambil  

Jenis data yang diambil dapat di lihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Jenis Data yang Diambil 

 

 

 

 

 

 

3.4 Metode pengambilan data 

Pengumpulan data-data seperti tercantum pada tabel 1 di atas menggunakan 

3 metode. Berikut adalah uraian dari setiap metode yang digunakan : 

 

 

No Jenis data 

yang 

diambil 

Metode Sumber Analisis 

1. Data 

Sekunder 

 

 Studi 

pustaka 

 Dinas Kehutanan dan 

perkebunan kabupaten 

Madiun 

 Bappeda Kabupaten 

Madiun 

Deskriptif 

kualitatif 

2. Data primer 

. 

 

 Wawancar

a  

 Observasi  

 Masyarakat desa 

klangon, pajaran, dan 

sumberbendo. 

SWOT 

(Strong,Weakne

ss,Opportunity,

Threat) dan 

deskriptif 

kualitatif 
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a. Wawancara 

Data mengenai kondisi masyarakat diperoleh dengan menggunakan 

metode wawancara mendalam dengan narasumber kunci, yaitu 

masyarakat desa Klangon, Pajaran dan Sumberbendo Kecamatan 

Saradan Kabupaten Madiun sebanyak 60 responden, ketiga desa ini 

dipilih karena potensi porang diketiga desa ini merupakan yang terbesar 

di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 

b. Observasi lapang 

Observasi lapang yang dilakukan yaitu ikut dalam kegiatan masyarakat 

petani porang dalam mengolah serta memanfaatkan hasil hutan non kayu 

tanaman porang. 

c. Studi Pustaka  

Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kondisi umum 

lokasi penelitian, data sosial ekonomi penduduk, data potensi tanaman 

porang di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun  tersebut dan diambil 

dari berbagai sumber. 

3.5 Analisis Data 

a. SWOT (Strong,Weakness,Opportunity,Threat) 

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data pada 

penelitian ini alat analisis SWOT (Strong, Weakness, Opportunity, dan 

Threat). Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi relasi-relasi 

sumberdaya ekowisata dengan sumberdaya yang lain (Damanik dan 

Weber, 2006). 



31 
 

Penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan hasil hutan non kayu 

tanaman porang di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dimulai dengan 

menganalisis secara deskriptif data-data potensi dan kondisi partisipasi masyarakat 

kemudian ditentukan pengembangan pemanfaatan hasil hutan non kayu tanaman 

porang di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.  

Menganalisis permasalahan-permasalahan dan merumuskan strategi 

pengembangan dalam pemanfatan hasil hutan non kayu tanaman porang dilakukan 

dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT berfungsi untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu 

kegiatan. Sebagai dasar analisis ini adalah dengan melihat kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Faktor-faktor 

tersebut diperoleh dari berbagai informasi, literatur, wawancara dan temuan 

langsung di lapangan sehingga didapatkan sejumlah faktor yang kembali 

disodorkan sebagai bahan pertanyaan dalam kuisioner yang harus dijawab oleh 

responden dan informan kunci sehingga didapatkan peubah-peubah yang menjadi 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemanfatan hasil hutan non kayu 

tanaman porang . Analisis dilakukan dalam tiga (3) tahapan pokok, yaitu tahapan 

identifikasi dan pengumpulan data, tahapan analisis dan tahapan perumusan 

strategi.  

 Tahapan identifikasi dan pengumpulan data  

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap peubah-peubah internal 

dan mengklasifikasikannya menjadi kekuatan dan kelemahan. Demikian 

halnya dengan peubah-peubah eksternal, diklasifikasikan menjadi 
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peluang dan ancaman. Selanjutnya masing-masing peubah (kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman) dicari rating, bobot dan skornya. 

Pemberian rating mulai dari nilai 1 - 4 untuk masing-masing peubah 

dengan pengaruh kecil, sedang, besar dan sangat besar. Pemberian rating 

ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang 

diberikan terhadap pemanfatan hasil hutan non kayu tanaman porang.  

 Tahapan Analisis  

Pada tahapan ini dilakukan pemaduan antara faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang 

mempengaruhi pemanfatan hasil hutan non kayu tanaman porang. Alat 

analisis yang digunakan adalah diagram SWOT atau diagram internal-

eksternal. Dalam diagram SWOT diperoleh titik yang merupakan 

perpaduan antara peubah internal dan eksternal. Nilai pada sumbu X, 

merupakan nilai selisih antara skor kekuatan dan kelemahan, sedang pada 

sumbu Y merupakan nilai selisih antara skor peluang dan ancaman. 

 Tahapan perumusan strategi pengembangan pemanfaatan hasil hutan non 

kayu tanaman porang. Tahapan perumusan strategi pengembangan 

pemanfaatan hasil hutan non kayu tanaman porang digunakan untuk 

menetapkan strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman seperti disajikan pada matriks SWOT. 

 


