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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Waktu Dan Tempat Penelitian 

1.1.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November 2016. 

1.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakankan di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. 

1.2 Alat Dan Bahan 

1.2.1 Alat Yang Digunakan Dalam Penelitian 

 Kamera foto untuk dokumenter 

 Komputer sebagai alat bantu untuk analisis data 

 Alat tulis menulis 

 Kuesioner untuk wawancara 

1.2.2 Bahan Yang Digunakan 

 Peta kawasan 

1.3 Metode Pengambilan Data 

Pendekatan yang dilakukan adalah metode survei dengan tahap 

kerjanya berdasarkan Metode Gold (1980) yang telah dimodifikasi. Penelitian 

ini dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi : 

1.3.1 Survei dan Inventarisasi 

Kegiatan survei dan inventarisasi meliputi masalah pemahaman dan 

penghayatan tapak serta pengumpulan data (primer dan sekunder). 
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Pemahaman tapak dilakukan  dengan survei pada tapak. Metode penggalian 

data dilakukan melalui wawancara , observasi lapang dan studi pustaka. 

Pengumpulan data primer untuk responden masyarakat diperoleh 

melalui survei lapangan dengan cara wawancara dan bersifat deskriptif. 

Untuk aspek sumberdaya alam maupun informasi lain yang terkait dilakukan 

berdasarkan informasi dari pihak pengelola maupun dengan observasi lapang. 

Pengumpulan data primer menurut Kusmayadi dan Sugianto (2000), 

dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu pengumpul data berupa 

kuesioner atau langsung mencatat apa yang dilihat/kejadian – kejadian di 

lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Pada 

tahap ini diharapkan dapat diperoleh data yang terkait dengan kajian 

pembangunan hutan bambu yang berbasis pendidikan. 

Tahapan pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif.dalam penelitian ini pendekatan 

kualitatif yang lebih tunduk pada realitas di lapangan (bersifat emik) menjadi 

focus perhatian daripada apa yang dipikirkan secara subyektif secara awal 

(perspektif etik). 

Tahapan pengumpulan data untuk aspek sumberdaya alam akan 

dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan yang didahului 

dengan kegiatan pengumpulan data sekunder tentang sumberdaya alam yang 

ada di wilayah Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Menurut 

Kusmayadi dan Sugiarto (2000), pengamatan adalah cara pengumpulan data 
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faktual dengan cara mengamati dan meneliti berbagai aspek yang sedang 

berlangsung. 

Sedangkan pada tahap pengumpulan data untuk masyarakat 

difokuskan pada data primer yang diperoleh melalui proses wawancara. 

Wawancara menurut Kusmayadi dan Sugiarto (2000), merupakan proses 

interaksi dan komunikasi antara pengumpul data dengan responden. 

Pengumpulan data melalui wawancara ini didasarkan pada alasan bahwa 

peneliti dapat menggali informasi selengkap mungkin, baik yang tampak 

ataupun tersembunyi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pendekatan secara 

personal, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah setempat atau diawali 

dengan pembicaraan yang sifatnya umum. Agar dalam proses menggali 

informasi dapat lebih luwes, maka selain menggunakan alat bantu 

kuesionerjuga perlu dilakukan wawancara bebas yang tetap mengacu pada 

panduan wawancara untuk masyarakat. 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi pembentuk 

tapak, serta data dan informasi lain yang diduga akan mempengaruhi tapak 

dan perencanaan yang akan dibuat pada tapak. Jenis data yang diambil 

berbentuk data primer dan data sekunder. Pengumpulan dan jenis data yang 

diambil dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Jenis, Sumber, Pengambilan data, dan Bentuk data 

No. Jenis Sumber Pengambilan data Bentuk Data 

A. Terkait dengan

kawasan

1. Lokasi Tapak Survei lapang, 

wawancara, studi 

pustaka 

Peta, deskriptif 

2. Aksesbilitas Tapak Survei lapang, 

wawancara, studi 

pustaka 

Peta, deskriptif 

B. Terkait dengan

lingkungan

1. Iklim : 

a. Suhu udara

b. Curah hujan

c. Kelembaban udara

d. Angin

BMKG Malang Studi pustaka Grafik, 

deskriptif 

2. Tanah : 

a. Jenis tanah

b. Sifat – sifat tanah

Tapak Survei lapang, studi 

pustaka 

Peta, deskriptif 

3. Topografi Tapak Survei lapang, studi 

pustaka 

Peta, deskriptif 

C. Terkait dengan

manusia

1. Sosial ekonomi penduduk Masyarakat Survei lapang, 

wawancara, studi 

pustaka 

Deskriptif 

2. Sosial budaya Masyarakat Survei lapang, 

wawancara, studi 

pustaka 

Deskriptif 
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3.3.2 Analisis Data 

Pada analisis tapak dilakukan penelitian kesesuaian sumberdaya tapak 

dengan aktifitas dan fasilitas yang perlu diakomodasikan sesuai dengan 

program pengembangan tapak sebagai kawasan konservasi dan pendidikan. 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap seluruh data yang menunjang 

untuk mendapatkan potensi dan amenity yang perlu dikembangkan dan 

kendala serta tanda bahaya yang perlu diatasi dalam pengembangan tapak, 

areal pemanfaatan yang potensial, dan program pengembangan yang dapat 

dilakukan. 

Analisis tapak tidak hanya dilakukan terhadap tapak, tetapi juga 

memperhatikan kaitan tapak dengan lingkungan di sekitarnya untuk melihat 

posisi tapak dalam lingkungan dan tindakan yang perlu dilakukan untuk 

meningkatkan perannya dalam lingkungan tersebut secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 




