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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif ini juga disebut sebagai metode konstruktif karena dengan metode 

kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan 

dalam tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Penelitian Kualitatif lebih 

menekan kan pada proses karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang 

terpola. Metode penelitian ini menekankan sifat realitas yang dibangun secara sosial 

oleh karena itu penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural Setting). Oleh 

karena itu jenis penelitian ini mampu memberikan gambaran secara mendalam 

dengan proses penelitian yang melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan terkait masalah penelitian yang ingin diPerdalam, 

mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, secara menafsirkan makna 

data. (Creeswell, 2013: 5) 

 Tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk mencakup informasi 

terkait fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian,  

serta lokasi penelitian (Craswell, 2013: penelitian kualitatif  mencakup penggunaan 

subyek yang dikaji terkait pengalaman pribadi,  perjalanan hidup, historis, yang 

kemudian secara keseluruhan mampu menggambarkan saat dan makna seharian, 

serta problematik dalam kehidupan seseorang (Denzim, 2009 :2). 
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 Jenis penelitian kualitatif juga lebih memungkinkan peneliti untuk mendapat 

kelulusan dalam penelitian, yang berarti peneliti mungkin mengetahui peristiwa 

atau kondisi yang tidak diduga sebelumnya di lapangan.  Di mana data yang 

dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada 

angka dan selanjutnya data di analisa secara induktif dan lebih menekankan pada 

makna (data dibalik) yang diamati.  

 Begitu juga dalam penelitian ini untuk memahami konflik antar pengelola 

kawasan wisata rintisan Bukit Ongakan menggunakan metode penelitian kualitatif 

karena diharapkan peneliti dapat memahami objek secara alamiah dan apa adanya 

, tidak dipengaruhi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi 

dinamika objek tersebut. Metode penelitian kualitatif juga memungkinkan 

penelitian dilakukan secara intensif, peneliti juga ikut berpartisipasi langsung di 

lapangan dan mencatat kondisi yang terjadi secara hati-hati kemudian melakukan 

analisis yang reflektif terhadap dokumen di lapangan.  Oleh karena itu pemahaman 

tentang konflik yang terjadi antar pengelola dalam sistem pengelolaan kawasan 

wisata Bukit Ongakan pun dapat terjelaskan secara utuh berdasarkan kondisi dan 

realitas sosial yang ada.  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi Kasus. Secara umum 

studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila k pertanyaan penelitiannya 

how atau why (Yin, 2012, hal. 1). Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana 

di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, 

proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas 
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dan penelitian mengumpulkan data informan secara lengkap dengan menggunakan 

prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.  

Studi kasus juga lebih memfokuskan kepada peristiwa-peristiwa 

kontemporer, selain itu dengan menggunakan pendekatan ini peneliti memiliki 

kontrol yang kurang dalam artian peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk 

mengontrol fenomena atau peristiwa yang diteliti oleh karena itu peristiwa atau 

fenomena dalam penelitian tidak dapat di manipulasi sehingga keutuhan fenomena 

yang ada tetap terjaga keutuhannya. Studi kasus juga menekankan bahwa ini 

merupakan desain penelitian yang mengutamakan kekhasan sebuah fenomena, 

kejadian atau kasus tertentu dalam ruang dan waktu yang jelas.  

Oleh sebab itu penulis menggunakan metode studi kasus karena keunikan 

permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni yang berkaitan dengan fenomena 

konflik sosial yang terjadi di dalam pengelolaan kawasan wisata Bukit Ongakan 

khususnya konflik antar pengelola yang terjadi di dalamnya. Tidak hanya itu 

metode studi kasus yang digunakan memiliki tujuan untuk dapat mengetahui 

penjelasan dari pertanyaan penelitian secara mendalam dan tidak hanya dari segi 

kualitas data yang muncul.  

Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus 

holistik tunggal. Dalam studi kasus tunggal kasus yang diteliti harus merupakan 

kasus tunggal dan penting yang kemudian digunakan untuk menguji suatu teori. 

Teori tersebut telah menypesifikasikan serangkaian proposisi yang jelas serta 

keadaan di mana proposisi-proposisi tersebut diyakini kebenarannya. Dalam 

penelitian ini proposisi awal sudah disampaikan dalam sub bab 3.7 teknik analisis 
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data. Kasus tunggal tersebut kemudian bisa digunakan untuk menentukan apakah 

proposisi teori tersebut benar, ataukah beberapa alternatif penjelasannya lebih 

relevan. (Yin, 2012) 

Alasan yang kedua peneliti menggunakan studi kasus holistik tunggal yaitu 

kasus tentang konflik antar pengelola yang terjadi di wisata Bukit Ongakan 

merupakan kasus yang langka dan unik. Alasan yang ketiga yaitu peneliti memiliki  

untuk mendatangi tempat kasus tersebut berada yaitu di kawasan wisata Bukit 

Ongakan oleh karena itu peneliti dapat mengetahui fenomena unik yang ada di 

lapangan secara langsung sehingga peneliti dapat menyingkap fenomena yang ada 

di lapangan secara lebih mendalam sampai ke akar permasalahnya yaitu tentang 

tentang pengelolaan dan konflik yang terjadi antar pengelola wisata Bukit Ongakan. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini memilih lokasi di kawasan Wana Wisata Rintisan Bukit 

Ongakan tepatnya berada di Desa Besowo Kecamatan KepungKabupaten Kediri. 

Pemilihan lokasi penelitian ini di dasarkan beberapa pertimbangan yang diambil 

oleh penliti yaitu dalam kawasan wisata yang dulunya merupakan bekas erupsi 

Gunung Kelud mengalami perubahan setelah letusan tahun 2014, perubahan terjadi 

ketika kawasan bekas letusan tersebut menjadi daya tarik dan menimbulkan 

penasaran bagi masyarakat luar maupun dalam daerah untuk melihat betapa besar 

dampak yang di timbulkan erupsi Gunung Kelud pada saat itu.  

Melihat semakin bayaknya pengunjung yang datang karena penasaran 

masyarakat  sekitar dan Perhutani kemudian berinisiatif untuk menjadikan lokasi 
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tersebut menjadi kawasan wisata, lewat program pengelolaan kemitraan terdapat 

beberapa pihak yang ikut dalam pengelolaan kawasan wisata yang diberi nama 

Wana Wisata Rintisan Bukit Ongakan. Diantarnya adalah Perhutani sebagai pihak 

pemegang otoritas atas kepemilikan lahan, juga LMDH sebagai pihak yang diutus 

oleh Perhutani sekaligus sebagai organisasi bentukan Perhutani untuk mengelola 

hutan, LMDH juga masyarakat yang bertempat tinggal paling dengan lokasi 

tersebut. Tidak hanya itu pemerintah Desa Besowo  bersama Karang taruna juga 

ikut dalam pengelolaan tersebut karena wilayah hutan berada pada daerah 

administratif Desa Besowo.  

Dalam pengelolaan kemitraan ini ternyata menimbulkan permasalahan, 

permasalahan muncul secara berlahan, mulai dari tidak jelasnya pembagian kerja, 

tidak tertibnya pengelola lain dalam menjalankan tugas sampai tidak puasnya 

pengelola lain dengan pembagian hasil dari pengelolaan wisata tersebut. Masalah 

ini terus muncul dan berkembang, didukung juga tidak transparanya pengelola dan 

benturan kekuasaan dan wewenang menjadi pemicu utamanya. Oleh karena itu 

meliat fenomena tentang kekuasaan Perhutani aras pengelolaan wisata Bukit 

Ongakan di lahan Perhutani yang berada di Desa Besowo Kecamatan 

KepungKabupaten Kediri oleh karena itu  peneliti tertarik dan memutuskan untuk 

mengkaji dan melihat fenomena yang terjadi lebih mendalam dan komprehensif. 

Sehingga diharapkan konflik yang terjadi antar pengelola kawasan dapat dikelola 

dengan baik sehingga pembukaan kawasan wisata dengan tujuan awalnya untuk 

memajukan perekonomian masyarakat dapat tercapai.  
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Dalam penelitian ini dilakukan setelah terjadinya kesepakatan pembukaan 

kawasan wisata secara kemitraan, pembukaan objek wisata di lakukan pada bulan 

Juli 2016. Penelitian dilakukan kurang lebih 1 Tahun 7 Bulan yakni mulai dari bulan 

September 2016 sampai dengan Maret 2018. Pemilihan waktu ini dikarenakan 

pertimbangan efisiensi penelitian dan agar penelitian dapat menangkap fenomena 

yang benar-benar utuh. 

3.3 Fokus Penelitian 

Sugiyono (2010) mengungkapkan bahwa karena terlalu luas masalah maka 

dalam penelitian kualitatif terdapat batasan masalah. Batasan masalah dalam 

penelitian kualitatif disebut juga fokus penelitian. Fokus penelitian berisi pokok 

masalah yang akan dikaji. Sehingga melalui fokus penelitian yang ada peneliti 

dapat mencegah pembiasan dalam mendeskripsikan dan menerjemahkan masalah 

agar masalah yang diteliti lebih terarah, tidak meluas, tetap relevan  dengan sasaran 

penelitian yang kemudian hasilnya sesuai dengan harapan dan realitas di lapangan. 

Fokus dalam penelitian ini  adalah mengkaji bagaimana konflik pengelolaan 

wisata antar pengelola antara Perhutani, LMDH, Pemerintah Desa dan Karang 

taruna yang terjadi di kawasan kawasan bekas letusan Gunung Kelud yang berada 

kawasan bekas letusan Gunung Kelud yang berada cagar alam Besowo Gadungan, 

dan  upaya penyelesaian konflik pengelolaan wisata. sebelum mengetahui 

bagaimana konflik tersebut dan upaya penyelesaian konfliknya, peneliti terlebih 

dahulu melakukan pemetaan konflik sehingga diketahui situasi konflik, aktor yang 

berkonflik, hubungan antar aktor, dinamika konflik dan isu-isu konflik yang 
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berkembang selama pengelolaan kemitraan tersebut dilakukan bersama oleh 

Perhutani, LMDH, Pemerintah Desa dan Karang taruna 

Hal tersebut sangat penting dilakukan karena peneliti akan mendapatkan 

gambaran yang utuh tentang konflik antar pengelola wisata yang terjadi dan juga 

dapat menemukan resolusi konflik yang sesuai dengan kondisi di lapangan.  

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data Primer sebagai data  utama. Yaitu data yang langsung didapatkan di 

lapangan secara langsung dari informan penelitian. Sedangkan data sekunder 

adalah data pelengkap, sumber data sekunder bisa di dapatkan tidak secara 

langsung, data sekunder biasanya berupa dokumen-dokumen yang menunjang 

penelitian ini.   

Menurut Lefland sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan tindakan, di mana kata-kata dan tindakan yang diwawancarai adalah sumber 

data  utama (Moleong, 2007) 

Begitu juga dalam penelitian ini pencatatan sumber data melalui wawancara 

atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan 

bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, 

terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. 

Berbagai sumber data yang akan di manfaatkan dalam penelitian berikut adalah : 

a. Data primer  

Data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan 

atau langsung diperoleh dari responden. Data primer disebut juga sebagai data 
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asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data 

primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, 

wawancara, diskusi terfokus. Data primer dalam penelitian ini  didapatkan dari 

(a) informasi dari Perhutani KPH Kediri sebagai pengelola hutan, (b) Informasi 

dari LMDH sebagai lembaga bentukan Perhutani  sekaligus masyarakat yang 

ikut dalam pengelolaan wisata, (c) informasi dari pemerintah Desa Besowo,  dan 

(d) Karang tarunaDesa Besowo.  

b. Data Sekunder 

Selain data primer dari pihak-pihak yang berkonflik dalam pengelolaan 

juga digunakan data sekunder. Data sekunder merupakan pendekatan 

penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan 

proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan 

penelitian. Data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk 

memahami masalah yang akan diteliti yaitu konflik antar pengelola kawasan 

Wisata Bukit Ongakan.  

Pencarian data sekunder di tentukan, dengan berbagai langkah  yaitu 

melakukan penyaringan dan pengumpulan data. Penyaringan dilakukan agar 

kita hanya mendapatkan data sekunder yang sesuai saja, sedang yang tidak 

sesuai dapat kita abaikan. Setelah proses penyaringan selesai, maka 

pengumpulan data dapat dilaksanakan. Data yang telah terkumpul kemudian 

dilakukan evaluasi terlebih dahulu, khususnya berkaitan dengan kualitas dan 

kecukupan data. Jika peneliti merasa bahwa kualitas data sudah dirasakan baik 
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dan jumlah data sudah cukup, maka data tersebut dapat kita gunakan untuk 

menjawab permasalahan konflik pengelolaan wisata yang diteliti. Tahap 

terakhir strategi pencarian data ialah menggunakan data tersebut untuk 

menjawab masalah yang kita teliti. Jika data dapat digunakan untuk menjawab 

masalah yang sudah dirumuskan, maka tindakan selanjutnya ialah 

menyelesaikan penelitian tersebut. Data yang digunakan peneliti bersumber 

dari, buku, koran, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai 

permasalahan dan seluk beluk pengelolaan wisata Bukit Ongakan.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menjadi sangat penting di mana data adalah bahan 

utama untuk melakukan analisis dan menyimpulkan secara induktif. Maka teknik 

pengumpulan data yang tepat menjadi kunci untuk memperoleh data yang 

mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

di antaranya adalah : 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial 

yang ada.  Observasi merupakan sebuah rangkaian proses yang kompleks. 

Dalam teknik ini yang terpenting adalah peneliti harus cermat dalam mengamati 

dan mengingat gejala-gejala yang ditemui (Husaini, 2008).  

Terdapat tiga jenis observasi yaitu observasi partisipatif, observasi secara 

terang-terangan atau observasi tak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti 
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menggunakan observasi partisipatif, dengan melakukan observasi partisipatif 

yakni observasi dengan melibatkan diri secara langsung dalam berbagai kegiatan 

dalam pengelolaan. Peneliti juga ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh 

sumber data dan ikut merasakan suka dukanya (Sugiyono, 2009).   

Dalam implementasinya peneliti melakukan deskripsi tentang konflik, 

peneliti juga melakukan pengamatan langsung dengan melihat sendiri proses 

sebelum pengelolaan, proses pengelolaan wisata,  hingga munculnya konflik 

antar pengelola di kawasan wisata Bukit Ongakan. dalam melakukan observasi 

partisipatif peneliti mengikuti mulai dari rapat koordinasi, kerja bakti sampai 

diskusi-diskusi kepada pihak pengelola juga menjadi pengunjung biasa. 

Sehingga diharapkan lewat teknik observasi ini peneliti berharap nantinya data 

yang diperoleh benar-benar sesuai dengan keadaan dan memperoleh pemahaman 

yang utuh atas fenomena konflik yang terjadi di kawasan wisata Bukit Ongakan. 

Berikut adalah deret waktu proses penelitian yang dilakukan : 

TABEL 2 DERET WAKTU PENELITIAN 

Waktu  

Proses 

Tahun 2016 2017 

Bulan Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar 

Observasi Awal √ √      

Penyusunan Outline   √     

Observasi Ke-2    √    

Penyusunan Proposal     √ √ √ 

 

Waktu  

Proses 

Tahun 2017 

Bulan Apr Mei Jun Jul Sep Okt Nov 

Turun Lapangan  √ √ √ √ √   

Penyusunan Laporan       √ √ 
 

Waktu  

Proses 

Tahun 2017 2018 

Bulan Des Jan Feb Mar 

Penyusunan Laporan  √ √ √ √ 
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Dalam penelitian ini observasi awal dilakukan pada bulan September 2016 

sampai Oktober 2016, dalam observasi awal ini peneliti melakukan kunjungan 

lapangan terhadap tempat sebagai wisatawan. Tidak hanya melakukan 

kunjungan sebagai wisatawan, peneliti juga mengunjungi dan bertamu pihak-

pihak pengelola, dalam hal ini peneliti mengunjungi Karang taruna, LMDH, dan 

Pemerintah Desa guna memperoleh gambaran awal tentang pengelolaan wisata 

Bukit Ongakan. setelah mendapatkan data awal peneliti menyusun outline guna 

membingkai permasalahan pada tempat kajian. 

Observasi penting untuk dilakukan agar peneliti lebih mampu memahami 

secara keseluruhan situasi sosial sehingga di dapatkan pandangan yang 

menyeluruh. Oleh karena itu peneliti  memutuskan untuk melakukan observasi 

yang ke dua, dalam observasi ini peneliti lebih menekankan pada pencarian data 

pendukung tentang temuan yang didapatkan pada observasi sebelumnya, di 

mana peneliti melakukan kunjungan ke lapangan  dan mencari data-data 

pendukung serta referensi untuk menegaskan dan menguatkan data yang  sudah 

diperoleh dalam observasi awal sebelumnya. Peneliti mencari data pendukung 

mulai dari laporan keuangan pengelolaan wisata, melihat pembagian hasil, juga 

mengikuti rapat pembagian tugas yang dilakukan Pemerintah desa dan Karang 

taruna. Ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang tidak diperoleh dalam 

wawancara di observasi awal. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang 

lebih luas atas kasus pengelolaan wisata Bukit Ongakan sebelum menyusunnya 

dalam proposal penelitian. 
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b. Wawancara 

 Wawancara ialah tanya jawab secara lesan antara dua orang atau lebih 

yang dilakukan secara langsung. Tidak  (Husaini, 2008). Wawancara yang 

dilakukan dengan face to face tetapi juga tidak menutup kemungkinan peneliti 

menggunakan pesawat telepon tetapi tetap memperhatikan kondisi dan situasi 

informan yang diwawancarai. Teknik wawancara ini digunakan untuk 

mendapatkan data dari tangan pertama (informan yang diteliti). Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan 

lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak 

terstruktur di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan diteliti dan ditanyakan yaitu berhubungan dengan pengelolaan hingga 

konflik yang terjadi antar pengelola wisata Bukit Ongakan. Pemilihan kata dan 

lainnya juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan sehingga informan juga 

lebih memahami dan dapat menyampaikan dengan gamblang atas pertanyaan 
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yang dilontarkan. Lewat wawancara ini peneliti bertujuan untuk dapat 

mendapatkan data secara mendalam yang ada pada objek penelitian.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan yang dianggap 

mengerti tentang seluk beluk permasalahan dan konflik yang terjadi di lapangan. 

Untuk lebih lengkapnya tentang teknis wawancara yang digunakan peneliti akan 

membahasnya pada sub bab selanjutnya yaitu pada sub bab 3.7 Teknik 

Penentuan Informan.  

c. Forum Group Discution (FGD) 

Forum Group Discution sebagai metode pengumpulan data dalam 

penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena 

kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk 

menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta 

pengalaman yang dimiliki oleh responden/pesertanya. 

Focus group discussion yang lebih terkenal dengan singkatannya FGD 

merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik 

wawancara. FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas 

suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya 

bervariasi antara 8-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. 

FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang 

dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah 

tertentu. (Irwanto, 2006) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan 

data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang 

sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Dalam FGD permasalahan yang 
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dibahas sangat spesifik karena untuk memenuhi tujuan yang sudah jelas. Oleh 

karena itu, pertanyaan yang disusun dan diajukan kepada para peserta FGD jelas 

dan spesifik. Banyak orang berpendapat bahwa FGD dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk 

mencapai suatu kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang 

dihadapi. Dalam penelitian ini digunakan FGD untuk mengetahui gambaran para 

aktor tentang pengeloaan wisata kawasan bekas letusan Gunung Kelud dan 

konflik yang terjadi sehingga didapatkan kesepakatan data yang jelas dan 

terarah.  

d. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Hamidi (2004:72), metode dokumentasi adalah 

informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi 

maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan 

gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono 

(2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh 

peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya 

yang mengetahui tentang topik penelitian yang diangkat. Metode dokumentasi 

menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data yang berhubungan dengan  

fenomena konflik di lapangan yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, tiket masuk wisata  dan sebagainya. 

pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan 

oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas 
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mengenai narasumber yang akan di teliti. Penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi untuk mencari data pendukung tentang pengelolaan wisata Bukit 

Ongakan dan konflik antar pengelola yang terjadi di dalamnya.   

3.6 Teknik Penentuan Informan 

Menurut Websters New Collegiate Dictionary (Spreadly, 1997: 35) “ seorang 

informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-

kata, frasa dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model intimidasi dan 

sumber informasi”. Dalam penelitian kualitatif informan menjadi sangat penting, 

Informan adalah orang yang memiliki pengetahuannya sendiri, dan menyampaikan 

data atau realitas yang ada sesuai dengan bahasa mereka sendiri, secara harfiah 

mereka adalah guru dari peneliti.   

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah Purposive yakni 

penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. peneliti memilih orang-orang 

tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Dalam 

memilih informan peneliti mengambil orang-orang terpilih yang dapat mewakili 

fokus dalam penelitian ini, dengan karakteristik yang telah di tentukan, yakni :  

(1) yang memahami kondisi dan situasi sosial di kawasan wisata Bukit 

Ongakan, (2) orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata. Selain 

itu juga (3) mereka yang memiliki pengetahuan erhadap sistem pengelolaan wisata 

Bukit Ongakan.  

Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah mereka yang 

memiliki pengetahuan atas sistem dan sistematika pengelolaan wisata Bukit 

Ongakan. kemudian di klasifikasikan menjadi informan utama dan informan 
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tambahan. Adapun yang di maksud dengan informan utama adalah mereka yang 

terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan wisata Bukit Ongakan. Dalam 

penelitian ini informan utamanya adalah pihak penanggung jawab atau anggota 

setiap pengelola yaitu Perhutani, LMDH, Kepala Desa Besowo dan Ketua Karang 

taruna. Informan ini diambil karena mereka memiliki kapasitas dan memiliki 

pengetahuan yang lebih atas pengelolaan yang dilakukan secara keseluruhan. 

Kemudian adalah anggota LMDH dan Anggota Karang taruna, yang secara 

langsung terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan sebagai pihak yang setiap 

hari berada dalam kawasan Wisata Bukit Ongakan. Informan Tambahan juga 

digunakan untuk menambah informasi terkait permasalahan yang di teliti meskipun 

mereka tidak terlibat langsung dalam proses pengelolaan wisata Bukit Ongakan. 

dalam penelitian ini informan tambahan diambil dari pedagang yang berjualan di 

area wisata, terutama pedagang yang sudah berada sebelum kawasan tersebut di 

kelola bersama oleh Perhutani, LMDH, Pemerintah Desa Besowo dan Karang 

taruna. Juga dari perwakilan Kepolisian yaitu Bimaspol Desa Besowo sebagai pihak 

penjaga dan yang memiliki tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Desa 

Besowo, alasan menempatkan Bimaspol sebagai informan tambahan karena dalam 

penelitian ini terkait dengan konflik yang terjadi antar pengelola kawasan wisata 

Bukit Ongakan dan tentunya masyarakat sekitar kawasan wisata Bukit Ongakan.   

Pengambilan data dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf 

“redundancy” (datanya telah jenuh karena peneliti menemukan replika informasi) 

artinya bahwa sebagai informan yang dimintai tidak memberikan tambahan info 
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rmasi baru yang penting. Jadi, penelitian kualitatif memusatkan perhatian 

kepada tuntasnya perolehan informasi dan kualitas informan bukan pada kuantitas 

informan. (Sugiyono, 2009) 

Dalam penelitian kualitatif karakteristik informan yang di temukan masih 

bersifat sementara karena di sesuaikan dengan kebutuhan, namun demikian peneliti 

perlu menyebutkan yang kemudian di gunakan sebagai sumber data. Berikut adalah 

daftar informan dalam penelitian ini : 

No Nama Status Informan Keterangan 

1 Bapak YK Informan Utama Kepala PerhutaniBesowo 

sekaligus sebagai koordinator 

Wana Wisata Bukit 

Ongakansekaligus sebagai 

penanam saham selfy deck. 

2 Bapak SM Informan Utama  Kepala Desa Besowo 

3 Bapak SK Informan Utama Ketua LMDH Wonoasri 

4 Bapak WW  Informan  Utama  Ketua Karang taruna 

5 Bapak BL Informan Tambahan Anggota Bimaspol Desa Besowo 

6 Bapak JM Informan Tambahan Pedagang yang berjualan dia area 

wisata Bukit Ongakan. sebelum 

dan sesudah dikelola bersama 

oleh Perhutani, LMDH, 

Pemerintah Desa Besowo dan 

Karang taruna 

7 Bapak AH Informan Tambahan Plt. Kepala Dinas Pariwisata 

Kabupaten Kediri  

8 Bapak YY Informan Tambahan Babinkamtibmas Desa Besowo 

TABEL 3 DAFTAR INFORMAN 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif. Analisis data merupakan suatu usaha yang dikerjakan terkait dengan 

data, mengorganiskan data , memilah data untuk kemudian dikelola, mencari dan 

menemukan pola yang dibutuhkan, menemukan data yang dianggap paling penting 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2007). 
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Data berupa kata-kata bukan angka-angka. Yang dikumpulkan dari berbagai cara 

seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis sesuai 

kebutuhan penelitian. 

Analisis data Yin terdiri dari tiga alur kegiatan yakni strategi penjodohan 

pola, strategi ekplanasi dan strategi analisis deret waktu. Dalam peneliti ini peneliti 

menggunakan teknik penjodohan pola. Penjodohan pola merupakan strategi logika 

di mana membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang di 

prediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif ). Teknik analisis data dengan 

penjodohan pola dilakukan dengan membuat beberapa tahapan yakni : 

1. Membuat pernyataan teroritis awal atau proposisi awal. 

Proposisi awal dalam penelitian ini adalah “distribusi wewenang yang 

tidak merata menimbulkan konflik antar pengelola wisata Bukit Ongakan” 

selanjutnya “Pemerintah Desa, LMDH dan Karang taruna mencoba menjadi 

penyeimbang distribusi wewenang yang tidak merata antara Perhutani , 

LMDH, Pemerintah desa dan Karang taruna”  

2. Membandingkan temuan-temuan kasus awal dengan pernyataan atau 

proposisi awal. Kasus yang ingin digali tentunya konflik antar pengelola 

wisata Bukit Ongakan. jika asumsi pada kasus awal yang di dapatkan dari 

pengamatan awal kemudian pada langkah yang kedua proposisi awal tadi 

dibandingkan dari proposisi yang di dapatkan dari hasil wawancara. 

3. Memperbaiki pernyataan atau proposisi 

Setelah dipetakan kemudian dibandingkan, maka langkah selanjutnya 

adalah memperbaiki pernyataan atau proposisi awal, dalam perbaikan ini 
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cukup dituliskan sementara saja. Hasil perbaikannya bahwa proposisi awal 

diperkuat dengan proses penelitian yang lebih mendalam. 

4. Membandingkan rincian-rincian kasus lainnya dalam rangka perbaikan. 

Setelah melakukan proses penelitian lebih lanjut dan semakin 

mendalam yakni dalam hal ini menggali informan lebih dalam, juga menggali 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus pengelolaan wisata Bukit 

Ongakan dan tentunya yang berhubungan dengan konflik antar pengelola 

yang terjadi. Maka temuan-temuan yang di dapatkan peneliti kemudian 

digunakan juga dalam melakukan perbaikan proposisi penelitian. Proses ini 

dilakukan secara terus menerus atau dilakukan sesuai ke kasus yang benar-

benar membutuhkan sampai didapatkan proposisi atau rincian kasus yang 

benar-benar menyeluruh dan sesuai dengan kondisi di lapangan dan fokus 

penelitian ini. 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Dalam suatu penelitian setelah peneliti memperoleh data-data di lapangan 

maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Pengujian keabsahan data seperti yang 

diungkapkan Moelong (2012) yang menyatakan bahwa untuk menetapkan 

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang terdiri dari beberapa kriteria 

yaitu kepercayaan, keteralihan, kubergantungan dan kepastian.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi data sebagai uji 

keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

(Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) , 2015, hal. 369). Untuk 
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keperluan sebagai pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah di 

dapatkan. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber.  

Triangulasi sumber yakni pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (Sugiyono, 2015, hal. 370).  

Triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan data yang diperoleh dari informan melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan : (1) 

membandingkan data 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 dikatakan sepanjang waktu; (4) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan tinggi, orang berada, 

orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2007) 

Dalam hal ini penulis memiliki cara dengan membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan data yang diperoleh dari 

informan satu dengan informan yang lain mengenai satu pertanyaan yang sama. 

Untuk menguji kredibilitas data tentang konflik yang terjadi di kawasan Bukit 

Ongakan dengan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan topik 

bahasan kepada informan dari LMDH, Pemerintah Desa dan Karang taruna tentang 

pengelolaan yang digawangi oleh Perhutani. Tidak hanya ke pengelola dalam hal 

ini LMDH, Pemerintah Desa Besowo dan Karang taruna,  data juga dibandingkan 


