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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu dari bulan April 2017 

sampai bulan Mei 2017. Penelitian ini bertempat di Desa Hinas Kiri 

Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan 

Selatan. Wilayah Balai Kiyu berada di kawasan kaki pegunungan Meratus 

sebelah utara, sepanjang Sungai Panghiki dan kaki Taniti (bukit) Calang. 

Balai Kiyu merupakan satu wilayah adat seluas ±7.632 hektare pada DAS 

Alai. Secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Hinas Kiri, Batu 

Kambar, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah – 

Barabai, Propinsi Kalimantan Selatan. 

   Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
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3.2  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: alat tulis menulis 

(polpen dan buku), tape recorder, dan kamera sebagai dokumentasi. 

Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif kualitatif, sesuai 

dengan topik studi yang diangkat. Uraian deskriptif yang dimaksud yaitu 

mendeskripsikan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan 

hutan, sedangkan pendekatan kualitatif dibutuhkan untuk melengkapi 

informasi dalam memahami fenomena sosial berdasarkan pada kenyataan 

dilapangan. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan 

data sekunder. Data primer terdiri atas kearifan masyarakat lokal dalam 

pengelolaan hutan, data diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan 

(Observasi), dokumentasi, serta hasil wawancara mendalam. Data sekunder 

diperoleh dari aparat desa terkait, serta hasil kajian pustaka dan beberapa 

jurnal terkait. Data sekunder meliputi gambaran umum lokasi (kondisi 

demografi, sosial ekonomi, budaya masyarakat), serta data-data lainya yang 

dapat menunjang penelitian. 

 

3.3.1 Teknik Pengambilan Contoh 

Teknik pengmbilan contoh sumber data dalam penelitian ini bersifat 

purposive dan snowball seperti yang digambarkan seperti gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Proses pengambilan contoh sumber data dalam penelitian 

kualitatif purposive dan snowball. 

 

Berdasarkan gambar 2 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam 

proposal penelitian, peneliti telah merencanakan A sebagai orang pertama 

sebagai sumber data. Informan awal ini sebaiknya dipilih orang yang bisa 

“membukakan pintu” untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. 

Selanjutnya oleh A disarankan ke B dan C. Dari B dab C belum memperoleh 

data yang lengkap, maka peneliti pergi ke E, selanjutnya ke H, ke G, dan ke I 

dan yang terakhir ke J. Setelah sampai J data sudah jenuh, sehingga contoh 

sumber data sudah mencukupi, dan tidak perlu menambah contoh yang baru 

(Sugiyono, 2016)  

Ada pun responden pertama yang dipilih oleh peneliti untuk dilakukan 

wawancara mendalam adalah Kepala Desa Hinas Kiri karena dianggap 

mengetahui medan penelitian. Sedangkan, untuk pembagian kuisioner peneliti 

akan membagikan kuisioner pada seluruh kepala keluarga yang ada di Desa 

Kiyu, Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu sungai 

Tengah. 

Bungin (2011) mengemukakan bahwa dalam suatu survei penelitian, 

tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. 

Dalam hal ini hanya di perlukan sampel atau contoh sebagai representasi 

penelitian. 
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3.3.2 Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Deskriptif. Menurut Nazir (2003) dalam Juslianty (2012), tujuan analisis 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki, yakni menggambarkan fakta yang 

berdasarkan kecenderungan informasi yang ada, untuk menggambarkan 

kearifan-kearifan masyarakat adat suku Dayak Kiyu secara umum dan secara 

khusus mengetahui dan memahami kearifan-kearifan dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya hutan serta upaya konservasi yang dilakukan 

masyarakat. 

Analisis data dilapangan menggunakan Model Miles and Hubberman 

(1994) yakni dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, 

peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, 

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai tahap tertentu 

diperoleh data yang diinginkan. Miles and Hubberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2016) 
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Gambar 3. Komponen dalam analisis data (flow model) 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakakan, 

semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek 

tertentu. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan 

dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. 
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Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Milles and Hubberman (1984) menyatakan “the most frequent 

from of display data for qualitative research data in the past has been 

narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah difahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing/verification 

Langkah ketiga dalan manalisis data kualitatif menurut Miles and 

Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada dilapangan. 


