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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2017 sampai selesai yang 

lokasinya berada di Cagar Alam Manggis Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten 

Kediri 

 

3.2 Pendekatan Penelitian  

 Dalam  melakukan penelitian, pendekatan penelitian sangat diperlukan, agar 

dalam pengambilan data peneliti dapat memahami peran dari warga masyarakat yang 

merupakan sumber data. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

Paticipatory Rural Appraisal (PRA) di mana PRA adalah suatu metode pendekatan 

dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya 

pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Dengan 

menggunakan pendekatan PRA diharapkan warga masyarakat dapat bertindak 

langsung sebagai peneliti, perencana, pelaksana program pembangunan dan bukan 

sekedar obyek pembangunan (Anonymous, 2010). 

 

3.3 Alat dan Sasaran Penelitian. 

Alat dan sarana dalam penelitian juga sangat dibutuhkan, agar peneliti 

dapat menentukan media yang digunakan dalam memperoleh data. Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: Quisioner, alat tulis, kamera. Sasaran 

penelitiannya adalah masyarakat sekitar kawasan cagar alam dan pihak cagar 

alam Manggis Gadungan. 
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3.4 Jenis Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu 

data sekunder dan data primer yang terdiri dari; 

1. Data Primer : 

a. Data identitas reponden, yaitu nama, umur, pemdidikan, jenis kelamin, 

pekerjaan. 

b. Pengetahuan masyarakat tentang pengamanan cagar alam yang dilakukan 

pihak cagar alam. 

c. Pendapat masyarakat terhadap kawasan cagar alam. 

d. Fungsi cagar alam bagi masyarakat. 

e. Peran masyarakat terhadap sistem pengamanan cagar alam. 

f. Strategi kegiatan pengamanan cagar alam yang dilakukan pihak cagar 

alam. 

2. Data Sekunder : 

a. Data yang meliputi tentang kondisi umum tentang tempat penelitian 

(letak, luas, topografi dan iklim). 

b. Data tentang kegiatan pengamanan cagar alam dari tahun ke tahun yang 

dilakukan pihak cagar alam Manggis Gadungan. 

c. Jumlah pelanggaran yang terjadi di kawasan cagar alam Manggis Gadungan. 

 

3.5 Teknik Penentuan Responden. 

 Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

Purposive sampling, dimana dalam teknik ini siapa saja yang akan diambil 

sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan data yang menurut 



26 
 

peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, jadi, pengumpulan data 

yang telah diberi penjelasan oleh penelitian akan mengambil siapa saja yang 

menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Sugiyono, 

2008). 

 Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel 

adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al , 1960; 1820), sebagai berikut 

 

Dimana : 

              n : jumlah sampel 

              N : jumlah populasi  

               e : batas toleransi kesalahan 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu; 

1. Observasi 

Observasi adalah langkah awal yang dilakukan peneliti dalam upaya 

pengumpulan data. Dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, 

yaitu masyarakat dengan petugas Cagar Alam Manggis Gadungan. 

2. Studi literatur 

Studi literatur untuk menambah kelengkapan data yang diperoleh. Studi 

literature dilakukan dengan cara mempelajari, mengutip buku dan laporan 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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3. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan 

responden yang merupakan objek penelitian. 

4. Angket 

Angket merupakan suatu daftar yang berisikan serangkaian pertanyaan 

mengenai beberapa hal tertentu yang bertujuan memperoleh data yang 

diinginkan oleh peneliti. Data-data tersebut merupakan jawaban-jawaban 

dari responden yang merupakan objek penelitian. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai data sekunder, metode dokumentasi sangat diperlukan 

ketajaman analisis suatu penelitian. Adanya instansi-instansi terkait juga 

dapat membantu peneliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

 Objek yang diteliti secara umum meliputi Intervensi Masyarakat Dalam 

pelaksanaan Sistem Pengamanan Cagar Alam Manggis Gadungan. 

 

3.7   Metode Pengolahan Data 

 Tehnik analisi data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-

kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun 

observasi. Tahap analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu 

sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya riset. Artinya, kemampuan periset 

member makna kepada data merupakan kunci apakah data yang diperolehnya 

memenuhi unsure reliabilitas dan validitas atau tidak. Reliabilitas dan validitas data 

kualitatif terletak pada diri periset sebagai instrument riset. 
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 Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, 

yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) 

teknik analisis datanya dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Proses Analisis Data Kualitatif 

Sumber: Kriyantono, 2008. 

 

Berdasarkan gambar 1, dapat dijelaskan bahwa analisis data kualitatif 

dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan periset di 

lapangan. Data tersebut terkumpul baik melalui observasi, wawancara 

mendalam, focus group discussion maupun dokumen-dokumen. Kemudian data 

tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori tertentu. Pengklarifikasian 

atau pengkategorian ini harus mempertimbangkan keaslian (kevalidan), dengan 

memperhatikan kompetensi subjek penelitian, tingkat autensitasnya dan 

melakukan triangulasi sumber data. 

Setelah diklasifikasikan, periset melakukan pemaknaan terhadap data 

pemaknaan ini merupakan prinsip dasar riset kualitatif, yaitu bahwa realitas ada 

pada pikiran manusia, realitas adalah hasil kontruksi sosial manusia. Dalam 

melakukan pemaknaan atau interprestasi tersebut, periset dituntut berteori ini 
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menjelaskan dan berargumentasi. Berteori ini penting untuk membantu periset 

mempertahankan argumentasinya (Blocking Interpretation). Kegiatan berteori 

ini dikenal dengan istilah conscientization. Selain itu, interprestasi periset juga 

harus mendialogkan temuan data dengan konteks-konteks sosial, budaya, politik 

dan lainya yang melatar belakangi fenomena yang ditelitinya (Kriyantono, 

2008). 

 

3.8 Keabsahan Data 

 Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai 

dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

8pembandingan data tersebut (Moleong, 2007). 

 Untuk menetapkan keabsahan data (trustworthiness), diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah criteria 

tertentu. Ada tiga criteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan, 

(credibility), keteralihan (transferability), dan, kebergantungan (dependability), 

1. Derajat kepercayaan, (credibility) 

Kedalaman kesertaraan, ketepatan observasi, kesepadanan dengan makna 

realitasnya. Derajat kepercayaan adalah untuk melihat hasil penelitian ini, 

apakah sepadan dengan realitas yang terjadi pada masyarakat di 

Kecamatan Pare. 
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2. Keteralihan (transferability)

Kemampuan hasil penelitian untuk ditransfer atau diaplikasikan 

pada data lain. Atatu dengan kata lain generalisasi suatu penemuan dapat 

berlaku atau diterapkan pada semua konteks populasi yang sama, atas 

dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara respresentativ. 

Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data 

deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang 

pengalihan tersebut. Untuk peralihan ini, peneliti harus melakukan 

penelitian kecil untuk menentukan usaha memferivikasi. 

3. Kebergantungan (dependability)

Keterikatan pemahaman yang diperoleh dari menghimpun data 

lewat wawancara tentang intervensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan 

Sistem Keamanan Cagar Alam di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. 


