
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan 

sumber daya alam ini berbeda di setiap wilayah Indonesia. Potensi tersebut 

berkaitan dengan keadaan fisik alam Indonesia yang memungkinkan 

membentuk beraneka ragam sumber daya alam. Beberapa bukti nyata 

kekayaan alam yang dimiliki Indonesia diantaranya yaitu tanah yang subur 

dan air yang melimpah.  

Air merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang memiliki 

peranan penting bagi hidup dan kehidupan makhluk hidup. Sumber daya air 

tidak hanya dieksplorasi untuk dikonsumsi, dalam perkembangannya sumber 

daya air seringkali dihadirkan sebagai wisata. Wisata air terjun, pemandian 

air panas dan air sumber adalah beberapa contoh wisata dengan daya tarik 

utama sumber daya air.   

Sumber Maron merupakan salah satu objek wisata alam yang berada 

di Kabupaten Malang tepatnya di Dusun Adiluwih, Desa Karangsuko, 

Kecamatan Pagelaran. Daya tarik utama wisata ini adalah sumber mata air 

yang jernih berdebit 460 liter/ detik, suasana wisata pedesaan, serta air terjun 

mini yang berada di dalamnya. Asal usul nama Sumber Maron berasal dari 

kata sumber yang berarti mata air dan maron yang berarti alat menanak nasi. 

Pemberian nama Sumber Maron berawal ketika pada tahun 2002 warga 

setempat menemukan maron saat membersihkan sumber. Versi lain 
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mengatakan pemberian nama Sumber Maron berdasar pada bentuk sumber 

yang menyerupai maron. 

Sumber Maron dulunya bukanlah tempat wisata melainkan sebuah 

sumber yang tidak dikelola dan airnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 

untuk mandi, mencuci, dan sebagainya. Pemanfaatan air tersebut hanya 

dilakukan oleh masyarakat sekitar yang tinggal di dekat sumber. Air sumber 

pada waktu itu melimpah, namun karena letak sumber yang berada di bawah 

dan tidak adanya tekonologi yang memadai seperti saat ini menjadi penyebab 

air sumber tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kondisi tersebut 

juga menyebabkan kelangkaan air bersih beberapa RT di Desa Karangsuko 

dan pengairan sawah warga Desa Karangsuko yang tidak bisa memanfaatkan 

air sumber.  

Sumber Maron pada tahun 2005 mendapatkan bantuan dari World 

Bank (Bank Dunia) melalui program pemberdayaan desa yaitu Water and 

Sanitation for Low Income Communities (WSLIC)/ Program Air Bersih dan 

Sanitasi untuk Masyarakat Miskin. Desa yang masuk kriteria program 

tersebut adalah desa yang memiliki potensi sumber daya terutama air yang 

melimpah namun belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Penelitian 

kemudian dilakukan untuk menguji kuantitas dan kualitas air Sumber Maron. 

Hasil penelitian air Sumber Maron layak untuk didistribusikan dan 

dimanfaatkan sebagai air minum dan air bersih. World Bank memberikan 

bantuan 50% untuk pembangunan pengelolaan air dan 50% sisa untuk 

pembangunan diperoleh dari hasil swadaya masyarakat. Pembangunan 

diawali dengan penanaman pompa air di bawah sumber dan pembangunan 
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tandon. Pompa air tersebut kemudian mengalirkan air ke 3 tandon yang 

berada di atas. Air di tandon selanjutnya didistribusikan ke masyarakat.  

Program WSLIC berdampak kepada pemanfaatan air secara optimal. 

Air sumber tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sumber 

melainkan juga masyarakat Desa Karangsuko secara keseluruhan. 

Pemanfaatan air juga sampai ke Desa Sukosari, Gondanglegi Kulon, dan 

Panggungrejo. Program WSLIC juga mengawali pembentukan Tim Kerja 

Masyarakat (TKM) dengan stakeholder (kelompok kepentingan) dari Dinas 

Kesehatan (DinKes). Tim ini kemudian mendirikan yayasan Badan Pengelola 

Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSABS) Sumber Maron atau bisa disebut 

Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) pada tahun 2006.  

Sumber Maron kemudian kembali mendapatkan program pada bulan 

September tahun 2011. Program tersebut adalah pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di sekitar sumber. Program ini 

berdasar pada penelitian Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) yang menyatakan Sumber Maron layak 

dimanfaatkan untuk dibangun PLTMH di sekitarnya. Dana program 

pembangunan PLTMH sepenuhnya berasal dari yayasan BPSABS yang 

diperoleh dari hasil hutang oleh pihak yayasan. Tim KKN UMM memberikan 

bantuan berupa pengetahuan yaitu mendesain pembangunan PLTMH. Pada 

awal pembangungan PLTMH di Sumber Maron tidak ada aktifitas manusia 

seperti sekarang. Sumber Maron hanyalah sebuah sumber mata air yang 

memiliki keasrian lingkungan meskipun tidak banyak tumbuhan pohon-

pohon di sekitarnya. Pembangunan PLTMH kemudian disertai dengan 
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penanaman pohon-pohon yang dilakukan oleh pihak BPSABS dalam rangka 

konservasi lingkungan sumber. PLTMH dibangun selama 6 bulan dan 

diresmikan pada tahun 2012 bulan Mei oleh Bupati Malang yaitu Drs. H. 

Rendra Kresna, BcKU, SH, MM, MPM.  

Program WSLIC dan PLTMH selanjutnya menjadi awal mula Sumber 

Maron menjadi tempat wisata. Tanda-tanda Sumber Maron akan menjadi 

tempat wisata sudah terlihat sebelum peresmian PLTMH. Pada Hari Raya 

Idul Fitri tahun 2012 setelah peresmian, Sumber Maron mulai ramai didatangi 

pengunjung. Sumber Maron kemudian dinamakan menjadi Taman Wisata 

Edukatif Sumber Maron. Penambahan nama edukatif dikarenakan tempat 

wisata ini seringkali digunakan untuk penelitian pembelajaran PLTMH atau 

pembelajaran terkait pengelolaan air sumber. Taman wisata ini mulai 

didatangi oleh pengunjung setelah pembangunan PLTMH membendung air 

menjadi kolam yang digunakan untuk menggerakkan generator penghasil 

listrik. Kolam tersebut kemudian dimanfaatkan pengunjung untuk berenang. 

Air terjun mini yang berada di Sumber Maron juga merupakan dampak 

pembangunan tersebut. Keduanya kemudian menjadi daya tarik wisata yang 

menarik pengunjung untuk berwisata ke tempat wisata yang menyuguhkan 

suasana pedesaan ini. Sawah di sekitar sumber, banyaknya pohon dan 

keasrian lingkungan yang dimiliki oleh Sumber Maron turut menarik 

wisatawan untuk menjadikan Sumber Maron menjadi destinasi wisata pilihan 

pengunjung. Sosial media juga turut berperan dalam menjadikan Sumber 

Maron sebagai tempat wisata.  
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Program WSLIC dan PLTMH yang melatarbelakangi Sumber Maron 

didatangi banyak pengunjung membuat BPSABS memberlakukan pungutan 

tiket masuk. Pada tahun 2013 tepatmya satu minggu sebelum Hari Raya Idul 

Fitri pungutan tiket masuk tersebut mulai diberlakukan. Pungutan tersebut 

berdasar pada kondisi tahun sebelumnya dimana Sumber Maron mulai ramai 

didatangi pengunjung, disepakati Rp. 1.000,00 dan digunakan untuk 

keperluan perawatan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron. Ide 

pemberlakuan tiket masuk berasal dari Sayid Muhammad atau yang lebih 

dikenal dengan nama Qiyamah yaitu ketua BPSABS Sumber Maron, 

pengelola WSLIC dan PLTMH, perintis awal pengelolaan Sumber Maron. 

Sayid Muhammad adalah warga Desa Karangsuko yang juga menjabat 

sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangsuko di kantor 

Desa Karangsuko. Sayid Muhammad menjabat sebagai Ketua BPD sejak 

tahun 2001 hingga tahun 2015, sehingga beliau sangat mengetahui seluk 

beluk kantor pemerintahan Desa Karangsuko.  

Sayid Muhammad yang aktif mengelola Sumber Maron dan menjadi 

Ketua BPD di Desa Karangsuko kemudian berinisiatif melakukan kerjasama 

dalam mengelola Sumber Maron. Kerjasama tersebut yaitu antara BPSABS 

dengan Pemerintah Desa Karangsuko. Kerjasama tidak tertulis terkait 

pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron pernah dikomunikasikan 

oleh Sayid Muhammad dengan Kepala Dusun Adiluwih yaitu Haji Rido pada 

awal pemberlakuan tiket masuk. Komunikasi antara Sayid Muhammad dan 

Haji Rido menyinggung tentang hasil pungutan tiket masuk Taman Wisata 

Edukatif Sumber Maron yang akan dibagi dengan Desa Karangsuko. 
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Pembagian hasil atas inisiatif Sayid Muhammad dilakukan melihat kondisi 

keuangan Desa Karangsuko pada waktu itu kurang stabil dan Sumber Maron 

yang terletak di Desa Karangsuko. Pembagian hasil tersebut dilakukan 

dengan timbal balik dari pihak desa yaitu turut membantu anggota yayasan 

menarik pungutan tiket masuk Taman Wisata Edukatif Sumber Maron. 

Kerjasama tidak tertulis pada awalnya berjalan sebagaimana mestinya, 

namun kemudian mulai menimbulkan perbedaan pendapat antara BPSABS 

dan Pemerintah Desa Karangsuko. Perbedaan pendapat tersebut terkait hasil 

pungutan tiket masuk dan hak pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber 

Maron yang juga termasuk WSLIC serta PLTMH. Konflik kemudian muncul 

karena adanya perbedaan pendapat tersebut. Konflik terjadi karena adanya 

perbedaan kepentingan antara BPSABS dan Pemerintah Desa terkait 

pengelolaan, fungsi dan tujuan wisata.  

Rusman, Kepala Desa Karangsuko memiliki prioritas kepentingan 

Sumber Maron sebagai wisata untuk kesejahteraan masyarakat sehingga 

harus dikelola oleh Pemerintah Desa karena merupakan aset desa dan milik 

masyarakat, sedangkan Sayid Muhammad memiliki prioritas kepentingan hal 

yang utama adalah konservasi lingkungan mata air karena pembangunan di 

Sumber Maron didesain untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat, 

sedangkan wisata hanyalah dampak dari pembangunan pengelolaan air. 

Pengelolaan yang tidak tepat dengan lebih mengutamakan wisata daripada 

konservasi lingkungan mata air dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas dan 

kuantitas air sumber karena nantinya akan ada berbagai pembangunan untuk 

menunjang fasilitas wisata. Hal tersebut yang juga menjadi salah satu 
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kekhawatiran Sayid Muhammad apabila Sumber Maron dikelola oleh pihak 

yang tidak memiliki kepentingan akan konservasi lingkungan mata air.  

 
Gambar 1.1 Sumber Maron  

Sumber : Dokumentasi Penelitian 

 

Air adalah sumber daya yang selama ini dijual ke masyarakat, faktor 

utama Sumber Maron ramai pengunjung dan menjadi tempat wisata, sehingga 

pengelolaan terhadap air dan yang berkaitan dengan air sudah seharusnya 

dikelola oleh pihak yang memiliki kepentingan konservasi lingkungan demi 

keberlangsungan ketersediaan air sumber tersebut. Faktor-faktor tersebut 

yang kemudian menjadikan Sayid Muhammad bersikeras tidak ingin 

memberikan hak pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron 

sepenuhnya kepada Pemerintah Desa Karangsuko. 

Kesepakatan yang tidak segera tercapai membuat konfik berlangsung 

cukup lama yaitu kurang lebih 1 tahun. Berbagai solusi konflik telah 

ditawarkan oleh berbagai pihak untuk mendamaikan kembali Sayid 

Muhammad dan Rusman. Perdamaian tersebut diharapkan karena keduanya 
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merupakan mitra kerja di kantor Pemerintahan Desa Karangsuko yang 

seharusnya tidak terlibat konflik. Konflik berakhir dengan adanya diskusi 

antara Sayid Muhammad dengan perwakilan aliansi masyarakat Karangsuko 

serta mengundurkannya Sayid Muhammad dari BPD Karangsuko dan 

penyerahan tak tertulis bahwa pengelolaan wisata Sumber Maron sepenuhnya 

oleh Pemerintah Desa dan Sayid Muhammad hanya fokus kepada WSLIC 

dan PLTMH.   

Konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron tidak 

hanya terjadi antara BPSABS dan Pemerintah Desa Karangsuko melainkan 

juga  antara  Pemerintah Desa Karangsuko dengan masyarakat Karangsuko. 

Konflik antara desa dan masyarakat juga terkait hak pengelolaan wisata 

Sumber Maron. Masyarakat menginginkan wisata dikelola oleh masyarakat 

bukan oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut dilatarbelakangi karena desa yang 

dinilai kurang transparan terkait hasil pemasukan wisata Sumber Maron, dan 

tidak adanya pembangunan di desa atau bantuan dari desa hasil dari pungutan 

tiket masuk untuk masyarakat sekitar, padahal pungutan tiket masuk Sumber 

Maron sudah berjalan selama 3 tahun tetapi masyarakat menilai tidak ada 

hasilnya.  

Konflik antara Pemerintah Desa dan masyarakat Karangsuko yang 

tergabung dalam aliansi masyarakat Karangsuko berujung hingga adanya 

Musyawarah Desa (MusDes) di balai Desa Karangsuko yang dihadiri oleh 

122 peserta. Konflik berakhir dengan disepakatinya bahwa pengelola Taman 

Wisata Edukatif Sumber Maron diambil dari perwakilan setiap RT di Desa 

Karangsuko. Hal tersebut agar pengawasan terhadap dana wisata lebih mudah 
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dilakukan. Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga 

merupakan bagian dari resolusi konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif 

Sumber Maron. 

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang konflik 

pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron, maka dipandang  perlu 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab munculnya 

konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron, dinamika serta 

resolusi terhadap konflik tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah : 

1. Apakah penyebab munculnya konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif 

Sumber Maron di Dusun Adiluwih, Desa Karangsuko, Kecamatan 

Pagelaran, Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimanakah dinamika konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif 

Sumber Maron di Dusun Adiluwih, Desa Karangsuko, Kecamatan 

Pagelaran, Kabupaten Malang ? 

3. Bagaimanakah resolusi konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif 

Sumber Maron di Dusun Adiluwih, Desa Karangsuko, Kecamatan 

Pagelaran, Kabupaten Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut : 
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1. Menganalisis penyebab munculnya konflik pengelolaan Taman Wisata 

Edukatif Sumber Maron di Dusun Adiluwih, Desa Karangsuko, 

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. 

2. Menganalisis dinamika konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif 

Sumber Maron di Dusun Adiluwih, Desa Karangsuko, Kecamatan 

Pagelaran, Kabupaten Malang. 

3. Mengetahui resolusi terhadap konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif 

Sumber Maron di Dusun Adiluwih, Desa Karangsuko, Kecamatan 

Pagelaran, Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

kalangan akademis khususnya dan masyarakat serta pemerintah umumnya. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan 

menguatkan kajian resolusi konflik Johan Galtung. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi pemerintah 

Sebagai bahan masukan Pemerintah Desa Karangsuko khususnya, 

Pemerintah Kabupaten Malang, dinas, serta instansi terkait yang berada 

pada lingkup penelitian umumnya untuk menjadikan penelitian ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan 

menyangkut pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron. Hasil 
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penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terkait resolusi konflik karena sumber daya dan wisata yang berguna 

bagi pemerintah. 

b. Bagi yayasan  

Sebagai bahan masukan yayasan Badan Pengelola Sarana Air Bersih 

dan Sanitasi (BPSABS) Sumber Maron untuk menjadikan penelitian ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan 

menyangkut Sumber Maron. 

c. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan bahan 

informasi terkait pemicu konflik, konfik pengelolaan Taman Wisata 

Edukatif Sumber Maron beserta resolusi terhadap konflik tersebut. 

d. Bagi peneliti 

Peneliti mampu memahami, memperoleh wawasan dan pengalaman 

mengenai pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron serta 

memberikan kontribusi untuk menganalisa konflik pengelolaan dan 

resolusinya sebagai wujud pengembangan dan penerapan keilmuan. 

1.5 Definisi Konsep 

Untuk meminimalisir kesalahan dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya penjelasan tentang konsep yang digunakan yaitu sebagai berikut : 

1. Resolusi Konflik 

Resolusi konflik adalah suatu proses yang memungkinkan 

seseorang untuk memecahkan konflik dalam sebuah metode, gaya, cara 

dan sikap yang baik serta konstruktif (Schenkel:2000). Konflik tidak akan 
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pernah hilang dan akan selalu terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat 

sehingga kemampuan untuk menyelesaikan dan merumuskan solusi 

konflik perlu untuk meminimalisir konflik yang akan dan sedang 

berlangsung.  

2. Pengelolaan 

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi 

dan sumberdaya wisata secara bertanggung jawab dan berkelanjutan serta 

memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan 

meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang (Peraturan 

Desa (PerDes) Karangsuko No. 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan 

Sumber Air Sumber Maron menjadi Taman Wisata Edukatif). Pengelolaan 

juga mempunyai arti kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua 

sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan 

tujuan tertentu (Prajudi Atmosudirdjo:1982). Pengelolaan juga mempunyai 

arti pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang 

dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (George 

R. Terry). Pengelolaan yang baik dan terstruktur akan berdampak baik 

pula terhadap apa yang dikelola sebaliknya kurangnya pengetahuan 

terhadap pengelolaan akan berdampak kurang pula terhadap apa yang 

dikelola. Hal tersebut membuktikan bahwa kurang tidaknya pengetahuan 

terhadap pengelolaan berpengaruh terhadap apa yang dikelola. 
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3. Taman  

Taman adalah sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami 

berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tambahan yang 

bermanfaat bagi manusia. Komponen tambahan tersebut saling 

mendukung satu sama lainnya, sengaja direncanakan dan dibuat oleh 

manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar 

ruangan. Komponen di dalam taman terdiri atas komponen biotik dan 

abiotik. Komponen biotik taman antara lain manusia, hewan dan 

tumbuhan, komponen abiotik taman antara lain tanah, air, udara, cahaya 

matahari dan komponen tambahan taman antara lain jalan setapak, gazebo, 

dan sebagainya. Tujuan dibuatnya taman untuk menjadikan suatu area 

menjadi tertata rapi, menjadi lebih indah, sejuk dan nyaman. 

4. Wisata Edukatif  

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya 

tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (UU N0. 10 

Tahun 2009 tentang kepariwisataan). Edukatif adalah suatu kondisi yang 

memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengajaran (Abibakrin:2015). 

Definisi lain dari edukatif adalah sesuatu hal yang dapat mengajarkan 

seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pengetahuan yang bisa berguna 

bagi perkembangan kognitif mereka (Henry Tafjel:1981). Pengertian 

edukatif dalam wisata adalah adanya penggabungan antara fungsi wisata 

dan edukasi. Adanya program penggabungan tersebut turut menjadikan 



14 
 

wisata mempunyai daya tarik dan fungsi lebih dari sebelumnya. Unsur 

edukasi dalam wisata kemudian dillihat sebagai nilai tambahan dalam 

wisata. 

1.6 Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai 

berikut : 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Menurut Jary dan Jary (1987), penelitian kualitatif adalah 

setiap penelitian dimana peneliti mencurahkan kemampuan sebagai 

pewawancara atau pengamat yang empatis untuk mengumpulkan data 

yang unik tentang permasalahan yang ditelitinya, sementara itu 

Gubrium dan Hostlein (1992) menjelaskan bahwa metode kualitatif 

adalah cara-cara mengkaji kualitas-kualitas kehidupan keseharian yang 

mencakup rentang luas, yaitu from life’s action and narratives to its 

signs, circumstances, and sense of reality. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan 

maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang 

yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984:5). 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 
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berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 

(Nawawi, 1993:63). Penelitian deskripstif kualitatif ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi-informasi terkait dengan penyebab, dinamika, 

serta reolusi konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber 

Maron dengan gambaran secara sistematis dan faktual. 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangsuko, Kecamatan 

Pagelaran, Kabupaten Malang. Alasan pertama adalah pihak-pihak yang 

berkonflik bertempat tinggal di Desa Karangsuko. Alasan kedua yaitu 

sumber konflik Sumber Maron berada di Desa Karangsuko, Kecamatan 

Pagelaran, Kabupaten Malang. 

1.6.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau informan adalah orang yang diminta 

untuk memberikan keterangan dalam bentuk pendapat. Pengambilan 

subyek penelitian dilakukan dengan purposive sampling yaitu teknik 

sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-

pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Subjek penelitian 

yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. 

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan 

berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan 

penelitian ini meliputi beberapa macam, seperti : (1) informan kunci 

(key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; (2) informan utama, 
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yaitu mereka yang terlibat langsung dalam konflik sosial yang diteliti; 

(3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam konflik sosial yang diteliti. 

Subjek dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

a. Sayid Muhammad, Ketua Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan 

Sanitasi (BPSABS) Sumber Maron 

b. Taufik, Wakil Ketua BPSABS Sumber Maron 

c. Rusman, Kepala Desa Karangsuko  

d. Mukhlis, Penggerak Aliansi Masyarakat Karangsuko 

e. Rohawi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangsuko  

f. In’am, Petugas Tiket Awal Wisata Sumber Maron  

g. Roziqin, Ketua Pengelola Taman Wisata Edukatif Sumber Maron  

h. Mariono, Ketua Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 

Kecamatan Pagelaran   

i. Didik Gatot Subroto, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Malang  

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi yang 

dimaksud di sini adalah “deskripsi secara sistematis tentang kejadian 

dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti.” 

(Marshall dan Rossman, 1989:79). Data yang didapat melalui 

observasi terdiri dari pemerian rinci tentang kegiatan, perilaku, 
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tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi 

interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari 

pengalaman manusia yang dapat diamati.  

Objek pengamatan peneliti dalam penelitian ini adalah 

resolusi konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron. 

Observasi awal penelitian dilakukan di Taman Wisata Edukatif 

Sumber Maron. Observasi pra penelitian sudah dilakukan dua kali 

oleh peneliti. Pada observasi penelitian pertama, peneliti belum 

mendapatkan gambaran yang jelas terkait tema yang dikaji. 

Observasi pra penelitian kedua dilakukan setelah latar belakang 

sudah diketahui. Selanjutnya, keberlangsungan observasi dilakukan 

bersamaan dengan wawancara secara mendalam. Peneliti melakukan 

observasi dalam wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat 

resolusi konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron. 

Observasi dilakukan di kantor Desa Karangsuko, kantor Yayasan 

Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSABS) Sumber 

Maron, rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Karangsuko, rumah penggerak aliansi masyarakat Karangsuko, 

rumah Ketua Pengelola Taman Wisata Edukatif Sumber Maron. 

b. Wawancara mendalam (in depth interview) 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara mendalam adalah teknik 
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pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif 

dengan suatu tujuan (Marshall dan Rossman, 1989:7). Data yang 

diperoleh dari wawancara mendalam terdiri dari kutipan langsung 

dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan 

pengetahuannya. Tujuan wawancara secara mendalam adalah untuk 

memperoleh pemahaman mendalam setelah observasi.  

Wawancara pra penelitian dilakukan peneliti dengan Kepala 

Desa Karangsuko yaitu Rusman, Ketua Yayasan BPSABS Sumber 

Maron yaitu Sayid Muhammad, Wakil Ketua Yayasan BPSABS 

Sumber Maron yaitu Taufik, Ketua BPD Karangsuko yaitu Rohawi, 

Ketua Pengelola Taman Wisata Edukatif Sumber Maron yaitu 

Roziqin, penggerak aliansi masyarakat Karangsuko yaitu Mukhlis. 

Peneliti kemudian melakukan wawancara mendalam lebih lanjut 

dengan Didik Gatot Subroto, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Sayid Muhammad, 

Rusman, Rohawi, Roziqin, Ketua Seksi Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pagelaran yaitu Mariono, 

petugas penarik tiket masuk awal Sumber Maron yaitu In’am.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan dan karya dari 

seseorang. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data-data dokumen serta catatan penting dan kemudian 

menganalisisnya. Teknik ini dapat dijadikan sebagai penguat 
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informasi sebelumnya. Data dokumentasi diperoleh peneliti dari 

kantor Desa Karangsuko, Yayasan BPSABS, pengelola Taman 

Wisata Edukatif Sumber Maron, penggerak aliansi masyarakat 

Karangsuko, serta berita elektronik.  

Peneliti meminta beberapa dokumen yang dapat membantu 

peneliti dalam mengkaji resolusi konflik Taman Wisata Edukatif 

Sumber Maron. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Peraturan Desa (PerDes) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Restribusi 

Taman Wisata Edukatif Sumber Maron. 

2. Keputusan Kepala Desa Karangsuko tentang Penetapan Pengelola 

Taman Wisata Edukatif Sumber Maron Tahun 2016. 

3. Peraturan Desa (PerDes) tentang Pungutan Taman Wisata 

Edukatif Sumber Maron Tahun 2016. 

4. Peraturan Desa (PerDes) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Kawasan Sumber Air Sumber Maron menjadi Taman Wisata 

Edukatif. 

5. Peraturan Desa (PerDes) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Desa.  

6. Absensi Musyawarah Desa (MusDes) Karangsuko 15 September 

2015. 

7. Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Pemberhentian 

dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
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Karangsuko Kecamatan Pagelaran Pengganti Antar Waktu Masa 

Jabatan Tahun 2013-2019. 

8. Dokumentasi pembangunan awal PLTMH.  

Beberapa dokumentasi lain diambil langsung oleh peneliti di 

kantor Yayasan BPSABS, Taman Wisata Edukatif Sumber Maron, 

dan PLTMH. Dokumentasi tersebut diantaranya dokumentasi 

struktur pengelola BPSABS, struktur pengelola PLTMH, struktur 

pengelola wisata Sumber Maron, dan jadwal tim jaga tiket Taman 

Wisata Edukatif Sumber Maron. Dokumentasi lainnya juga 

didapatkan peneliti dari berita elektronik seperti berita tentang solusi 

dewan untuk konflik perebutan Sumber Maron dan komisi A mediasi 

konflik dua kubu Sumber Maron dari malangvoice.com yang diakses 

peneliti pada tanggal 22 Oktober 2017.  

d. Studi literatur 

Pada tahap ini peneliti mempelajari buku-buku referensi dan 

penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang 

lain. Studi literatur bertujuan untuk menunjang dan memperoleh 

informasi tambahan yang erat dengan tema yang dikaji oleh peneliti. 

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yang 

berkaitan dengan Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Wisata 

Edukatif Sumber Maron.  

Peneliti mempelajari beberapa penelitian sejenis sebelumnya 

yang terkait dengan resolusi konflik sumber daya alam seperti 

Perhutanan Sosial sebagai Resolusi Konflik dalam Pengelolaan 
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Sumber Daya Hutan penelitian M. Imam Arifandy. Buku-buku teori 

sosiologi serta jurnal baik nasional maupun internasional yang 

mengkaji resolusi konflik sumber daya juga dipelajari oleh peneliti 

guna mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengkaji 

resolusi konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron.  

e. Catatan lapang (field note) 

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang 

didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan 

data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif (Bogdan 

dan Biklen dalam Lexy J. Moleong, 2005:209). Pada tahap ini 

peneliti membuat coretan atau catatan berupa kata-kata kunci, pokok 

isi pembicaraan, pengamatan gambar dan lain-lain tentang segala 

sesuatu atau peristiwa yang dilihat, didengar, dialami selama 

penelitian berlangsung. 

1.6.6 Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti 

dengan cara menggali data sumber secara langsung dari informan 

melalui beberapa proses diantaranya, yaitu observasi dan 

wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh dari subjek penelitian. 

Observasi awal penelitian dilakukan di Taman Wisata 

Edukatif Sumber Maron. Observasi pra penelitian sudah dilakukan 

dua kali oleh peneliti. Pada observasi penelitian pertama, peneliti 
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belum mendapatkan gambaran yang jelas terkait tema yang dikaji. 

Observasi pra penelitian kedua dilakukan setelah latar belakang 

sudah diketahui. Selanjutnya, keberlangsungan observasi dilakukan 

bersamaan dengan wawancara secara mendalam. Peneliti melakukan 

observasi dalam wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat 

resolusi konflik pengelolaan Taman Wisata Edukatif Sumber Maron. 

Observasi dilakukan di kantor Desa Karangsuko, kantor Yayasan 

Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi (BPSABS) Sumber 

Maron, rumah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Karangsuko, rumah penggerak aliansi masyarakat Karangsuko, 

rumah Ketua Pengelola Taman Wisata Edukatif Sumber Maron. 

Data primer yang didapat peneliti yaitu : 

1. Peraturan Desa (PerDes) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Restribusi 

Taman Wisata Edukatif Sumber Maron. 

2. Keputusan Kepala Desa Karangsuko tentang Penetapan Pengelola 

Taman Wisata Edukatif Sumber Maron Tahun 2016. 

3. Peraturan Desa (PerDes) tentang Pungutan Taman Wisata 

Edukatif Sumber Maron Tahun 2016. 

4. Peraturan Desa (PerDes) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Kawasan Sumber Air Sumber Maron menjadi Taman Wisata 

Edukatif. 

5. Peraturan Desa (PerDes) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Desa.  
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6. Absensi Musyawarah Desa (MusDes) Karangsuko 15 September 

2015. 

7. Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Pemberhentian 

dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Karangsuko Kecamatan Pagelaran Pengganti Antar Waktu Masa 

Jabatan Tahun 2013-2019. 

8. Dokumentasi pembangunan awal PLTMH.  

Dokumentasi yang diambil langsung oleh peneliti di kantor 

Yayasan BPSABS, Taman Wisata Edukatif Sumber Maron, dan 

PLTMH. Dokumentasi tersebut diantaranya dokumentasi struktur 

pengelola BPSABS, struktur pengelola PLTMH, struktur pengelola 

wisata Sumber Maron, dan jadwal tim jaga tiket Taman Wisata 

Edukatif Sumber Maron.  

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang didapat peneliti dari 

pihak kedua baik dari sumber pihak lain seperti karya ilmiah apakah 

berbentuk hasil laporan, penelitian yang dipublikasi berupa jurnal, 

majalah, ilmiah, buku-buku dan lainnya, ataukah hasil penulisan 

skripsi, tesis/ disertasi yang tidak dipublikasi, dan sebagainya.  

Data sekunder yang didapat peneliti yaitu berita elektronik 

diantaranya : 

1. Soal Mediasi Sumber Maron, Sayid: Ada Faktor Adu Domba 

(http://malangvoice.com, diakses pada tanggal 6 September 

2017) 

http://malangvoice.com/
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2. Bank Dunia Kagumi PLTMH Sumber Maron 

(http://radarmalang.com, diakses pada tanggal 6 September 

2017) 

3. Inilah Solusi Dewan Untuk Konflik Perebutan Wisata Sumber 

Maron Kabupaten Malang! (http://suryamalang.com, diakses 

pada tanggal 22 Oktober 2017) 

4. Komisi A Mediasi Pertemuan Konflik Dua Kubu Sumber Maron 

(http://malangvoice.com, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017) 

5.  Pemandian Alam “Sumber Maron” 

(http://artipkarangsuko.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 6 

September 2017) 

6. Wisata Cantik Sumber Maron Kini Dikembangkan BUMDes 

Ekonomi Warga Menggeliat (http://jatimtimes.com, diakses 

pada tanggal 6 September 2017) 

1.6.7 Teknik Analisa Data 

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman juga Yin 

yang dikutip oleh Suprayogo (2001:192), tahap penelitian kualitatif 

secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Pada tahap analisa data ini 

http://radarmalang.com/
http://suryamalang.com/
http://malangvoice.com/
http://artipkarangsuko.blogspot.co.id/
http://jatimtimes.com/
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peneliti membuat transkip dari setiap wawancara yang dilakukan. 

Peneliti menggunakan catatan lapang untuk wawancara yang tidak 

dapat direkam. Transkip dari berbagai informan selanjutnya 

dikelompokkan sesuai dengan kategori informan. Transkip kemudian 

dibaca kembali, dipilah, dianalisis hingga peneliti dapat menarik 

kesimpulan penilitian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

Sumber : Sugiyono, 2013 

 

a. Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh 

dari subyek penelitian yang ada relevansinya dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur 

dan catatan lapang. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar dari 

catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus 

menerus selama penelitian berlangsung. Peneliti mengedit data 
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dengan cara memilih bagian data untuk dicode, diringkas serta 

dimasukkan dalam kategori yang diteliti. 

c. Penyajian Data 

Sekumpulan data yang diorganisir sehingga dapat memberi deskripsi 

menuju penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyajikan 

data yang mempunyai relevansi kuat dengan rumusan masalah 

secara keseluruhan dan sistematis. 

d. Menarik kesimpulan/ verifikasi 

Penarikan kesimpulan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal. Data yang dihasilkan dalam penelitian akan sangat 

bergantung pada kemampuan peneliti dalam : (1) merinci fokus 

masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah 

secara mendalam; (2) melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap 

data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah 

ditelaah; (3) menyatakan apa yang dimengerti secara utuh, tentang 

masalah yang diteliti. 

1.6.8 Validitas Data 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan trianggulasi. 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk melakukan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi 
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sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 

1987:331). Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329), 

terdapat dua strategi, yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama.  

Teknik triangulasi ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan 

peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu 

mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Berkaitan 



28 
 

dengan penelitian ini peneliti memanfaatkan mahasiswa Universitas 

Airlangga yang sedang meneliti pengelolaan air di Sumber Maron 

Dusun  Adiluwih, Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten 

Malang. 

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba 

(1981:307), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa 

derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, 

Patton (1987:327) berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dilaksanakan 

dan hal itu dinamakannya penjelasan pembanding (rival explanation). 

Triangulasi membantu peneliti untuk me-rechek temuannya 

dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, 

teori.  

 

 




