BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan penelitian skripsi ini yaitu pada
pertengahan bulan Desember tahun 2017 sampai dengan Januari 2018 dengan
kurun waktu selama 30 hari. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di kawasan
wisata alam Gunung Bromo Resort Tengger Luat Pasir yang merupakan salah satu
bagian dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang
mencakup wilayah dalam luasan empat kabupaten yakni Pasuruan, Probolinggo,
Malang dan Lumajang yang terletak di kawasan Provinsi Jawa Timur.
3.2. Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian skripsi ini yaitu
alat tulis yang digunakan untuk mencatat segala informasi yang akan diperoleh
pada saat penelitian berlangsung. Kamera yang akan digunakan sebagai alat untuk
mendokumentasikan segala bentuk kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti dan juga sebagai sumber data yang sifatnya nyata dalam bentuk
dokumentasi atau pun narasi serta draf UU No.5 Tahun 1990. Untuk bahan
penelitian sendiri yaitu bersumber dari masyarakat dan pengunjung kawasan
wisata alam Gunung Bromo Resort Tengger Laut Pasir.
3.3. Metode Pengambilan Data
Metode pengambilan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian
skripsi adalah sebagai berikut :
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a. Field research dan literature research.
 Field research adalah suatu metode penelitian lapang yang
langsung dilakukan oleh peneliti pada kawasan atau lokasi
penelitian. Dalam penelitian lapang tersebut peneliti akan
memperoleh sumber data primer sebagai bahan data yang
nantinya akan dianalisis oleh peneliti yang terdiri dari hasil
observasi, wawancara dan dokumentasi langsung.


Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang
langsung dilakukan oleh peneliti pada lokasi yang ada
untuk memperoleh data yang sifatnya nyata dan
langsung.



Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab untuk
memperoleh data atau informasi secara langsung baik
itu kelompok atau pun individu yang akan dilakukan
dilokasi penelitian. Untuk sifat wawancara yang
digunakan yaitu

insidentil sampling di wisata alam

Gunung Bromo.
 literature research adalah suatu Metode penelitian yang biasa
digunakan untuk mendukung data hasil penelitian yang telah
diperoleh pada saat penelitian lapang. Dari hasil penelitian
literature tersebut peneliti memperoleh sumber data sekunder
yang terdiri dari hasil kajian dan analisis buku yang terkait
dengan obyek peneliti serta dihubungkan dengan UU No.5

22

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya. Adapun untuk jenis konservasi sumberdaya
alam yang akan di evaluasi adalah bagaimana dalam menjaga
dan melestarikan suatu kawasan wisata alam baik itu dari jenis
flora dan fauna serta ekosistem kawasannya sehingga kawasan
wisata alam Gunung Bromo akan tetap terjaga kelestariannya
baik itu sekarang dan sampai nanti.
b. Analisis data yang digunakan adalah deskritif kualitatif dengan cara
menganalisa setiap hasil wawancara dengan narasumber yang ditemui
dikawasan wisata alam Gunung Bromo kemudian disesuikan dengan
keadaan dilapang seperti apa.
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