
16 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang. Malang. 

Penelitian ini berlangsung dari tanggal 13 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 

2016. 

3.2 Subyek dan Alat 

Sebagai subyek penelitian adalah seluruh petani Desa Benjor dan 

Petungsewu kecamatan Tumpang yang memanfaatkan bambu. Alat yang 

digunakan adalah  Alat tulis, dan Kamera. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode pengambilan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi dan 

wawancara. Data hasil observasi dan wawancara dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif. 

3.4 Metode Pengambilan Sampel 

Menurut Moleong (1989) mengemukakan bahwa subjek penelitian 

merupakan orang dalam latar penelitian. Secara tegas moleong mengatakan bahwa 

mereka itu adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. 

Untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya 

ada beberapa syarat yang harus di perhatikan antara lain: 

a. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau

bidang yang menjadi penelitian.
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b. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut. 

c. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk di mintai informasi. 

3.5 Jenis Dan Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen 

yang paling vital,sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta 

memili sumber data, maka data yang di peroleh juga meleset dari yang 

diharapkan. Oleh karenanya penulis harus mampu memahami sumber data mana 

yang harus digunakan dalam penelitiannya itu. Sumber data menjadi dua macam 

yaiutu: 

1.5.1 Data Primer 

 

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

utama yakni para pihak yang menjadi obyek from penelitian ini. Data primer 

dalam penelitian ini adalah yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung 

dengan informan, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara 

mendalam (dept interview), serta menggunakan tidak struktur, agar dalam 

memproleh data atau informasi tidak terpaku dalam teks wawancara. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawncara dengan beberapa informan  yang 

dianggap kompeten dalan bidang yaitu wawancara kepada penjual bahan 

kerajinan tangan seperti kranjang, tusuk sate dan besek. Selain dengan 

wawancara, data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil 

observasi. 
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1.5.2 Data Sekunder 
 

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua 

yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap 

judul yang di angkat yaitu mengenai kajian pemanfaatan bambu dan juga buku- 

buku yang berkaitan dengan pemanfaatan bamu. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

1.6.1 Observasi  

 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dan 

sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam observasi ini, penulis 

melakukan observasi langsung lokasi penelitian di Desa Benjor Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang, dan melakukan pencatatan terhadap data yang 

diperlukan dan selanjutnya dianalisis untuk menjawab penelitian dalam hal ini 

adalah berkaitan dengan anyaman krajinan tangan. 

1.6.2 Wawancara 
 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data 

( pewawancara ) dengan sumber data ( informasi ). Jenis wawancara yang penulis 

gunakan adalah wawancara bebas. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan seputar pemanfaatan hasil hutan bambu di Desa Benjor 

Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dan yang akan dijadikan sumber data 

adalah mereka-mereka melakukan anyaman besek dan membuat tusukan sate. 
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Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan 

bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode 

ini, penulis berperan sekaligus sebagai piranti mengumpulkan data. Dalam 

berwawancara, penulis juga mencermati perilaku gestural informasi dalam 

menjawab pertnyaan. 

1.6.3  Dokumentasi  
 

Dokumentasi juga tidak kalah penting, yaitu for melihat bagaimana 

pembuatan anyaman besek dan tusukkan sate di Desa Benjor Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang. Dokumentasi disini adalah berbentuk gambar  

( foto). 

3.7 Analisis Data 
 

Data yang diperoleh ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk pemanfaatan bambu, 

pendapatan masyarakat dan analisis pemasaran di lokasi tempat dilaksanakan 

penelitian. 

1.7.1 Pendapatan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bambu.  
 

Untuk menghitung besarnya pendapatan masyarakat pada saat penelitian, 

baik dari hasil pengelolaan maupun pendapatan di luar pengelolaan dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

I = TR – TC 

Keterangan : 

I = Pendapatan 

TR= Total penerimaan 
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TC = Total biaya 

Selanjutnya dihitung pendapatan total petani dengan menggunakan rumus: 

I Total = I Rotan + INon 

Kemudian dihitung persentase besarnya pendapatan masyarakat dengan 

menggunakan rumus: 

I Bambu 

%| =  -----------------------  X100% 

I Bambu+ I Non 

(Rahayu et al , 2004 dalam Ritonga, 2010). 

1.7.2 Analisa Pemasaran dan Nilai Tambah Bambu 

 

Diketahui dengan wawancara dan produk yang dihasilkan oleh petani 

maupun pengusaha yang kemudian dihubungkan dengan harga jual tiap 

produknya, sehingga diketahui juga besarnya nilai tambah yang diperoleh setelah 

adanya pengolahan bambu dan alur pemasarannya. Kemudian data hasil 

wawancara dihitung dengan menggunakan rumus margin pemasaran dan margin 

keuntungan menurut Awang (2005) dalam Ritonga (2010).  

Secara matematis margin pemasaran dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Mji = Pr - Pf 

Keterangan : 

Mji = Marjin Pemasaran 

Pr = Harga penjualan pemasaran ditingkat konsumen 

Pf = Harga pembelian pemasaran ditingkat produsen secara matematis 

parameter pengukur distribusi keuntungan dan bagian biaya yang diterima petani 
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dirumuskan sebagai berikut : 

Ski =_Ji x 100 % 

Pr 

Keterangan : 

Ski = Analisis distribusi keuntungan 

Ki = Margin keuntungan 

Pr = Harga penjualan pemasaran ditingkat Konsumen 


