
 

 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh 

Kabupaten Pesawaran.  Penelitian ini dilakukan Bulan Januari-April 2015.  

 

 

3.2  Alat dan Obyek Penelitian 

 

 

Alat yang digunakan pada penelitian adalah kamera, perekam suara, alat tulis 

kantor, komputer (Personal Computer), dan kuesioner.  Sedangkan obyek dalam 

penelitian ini adalah masyarakat sekitar mangrove yang terpilih, tokoh 

masyarakat, LSM, pengguna mangrove, dan kelompok masyarakat pendidik dan 

pelestari.  Pemerintah Daerah adalah BPDPM, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, 

Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Aparatur Desa. 

 

 

3.3  Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Penetapan responden yaitu dengan melihat dari segi para pihak yang berperan 

dalam mengelola hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang tersebut.  Selain dari 

pihak pengelolanya, dari masyarakat menjadi obyek pengamatan yaitu melalui 

purposive sampling, dan penentuan responden dilakukan dengan snowball 

sampling.  Snowball sampling merupakan langkah dalam penelitian kualitatif 
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yang menyatakan bahwa apabila pengambilan data (dalam hal ini kuesioner) di 

lapangan terasa homogen maka pengambilan data dihentikan (Arikunto, 2011). 

 

 

3.4  Batasan Penelitian 

 

 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lokasi penelitian berfokus pada pengelolaan hutan mangrove di Desa Pulau 

Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. 

2. Responden yang dipilih berdasarkan peran mereka di dalamnya, atau dengan 

purposive sampling kemudian dengan snowball sampling. 

3. Penilaian pada rating (Rangkuti, 2014): 

a. Nilai 4 apabila berkata setuju (pengaruh besar) 

b. Nilai 3 apabila berkata setuju dengan ragu-ragu (besar) 

c. Nilai 2 apabila berkata tidak setuju dengan ragu-ragu (sedang) 

d. Nilai 1 apabila berkata tidak setuju (kecil). 

 

 

3.5  Data yang dikumpulkan 

 

 

3.5.1  Data primer  

 

 

Data primer yang akan dikumpulkan pada penelitian ini berupa informasi dan 

keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitan baik yang di 

peroleh melalui pengamatan secara langsung yaitu kondisi masyarakat yang 

berada pada Desa Pulau Pahawang melihat dari aspek internal dan eksternal.  Data 

primer yang akan dikumpulkan lainnya adalah pandangan dari pihak masyarakat 

melalui kuesioner dan pihak pemerintahan daerah dengan melihat dari aspek 
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internal dan eksternal dalam perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan 

pengawasan pada pengelolaan hutan mangrove di daerah tersebut.    

 

 

3.5.2  Data Sekunder 

 

 

Data sekunder yang akan dikumpulkan pada penelitian ini berupa data aspek 

ekologi seperti data umum kawasan, data flora dan fauna.  Data aksesibilitas 

menuju kawasan seperti kondisi jalan, lama perjalanan, biaya perjalanan, dan  alat 

transportasinya.  Data masyarakat lokal contohnya persepsi masyarakat terhadap 

hutan mangrove. 

 

3.6  Metode Pengumpulan Data 

 

 

3.6.1  Studi Pustaka dan Survey Lapangan 

 

 

Studi pustaka dan survey lapangan merupakan langkah awal dari penelitian ini, itu 

berguna untuk melihat kondisi dari lokasi penelitian dan membantu dalam 

pengumpulan data-data yang dibutuhkan. 

 

 

3.6.2  Wawancara dan Diskusi 

 

 

Wawacara ini akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian 

ini.  Penetapan responden kunci masyarakat dilakukan secara snowball sampling  

yaitu, masyarakat sekitar mangrove yang terpilih 41 responden, tokoh masyarakat 

3 orang (tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat), LSM Mitrabentala 1 

orang bagian divisi pemberdayaan masyarakat, pengguna mangrove seperti ibu 
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PKK 1 orang dan nelayan 1 orang, kelompok masyarakat (pelestari yaitu anggota 

BPDPM 1 orang dan pendidik adalah guru 1 orang).  Pihak  instansi yang terkait 

adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Bagian Pesisir dan Pulau-pulau kecil 1 

orang, Dinas Perkebunan dan Kehutanan bidang Kehutanan 1 orang, BPDPM 

yaitu ketua 1 orang dan aparatur Desa Pulau Pahawang adalah Sekretaris Desa, 

Kepala Dusun Suak Buah, Kepala Dusun Penggetahan, Kepala Dusun Kalangan, 

Kepala Dusun Jeralangan, Kepala Dusun Pahawang 1, dan Kepala Dusun Cukuh 

Nyai.  Pengambilan data di lapangan pada responden yaitu langsung pembagian 

kuesioner dan wawancara pada responden terpilih dengan menanyakan keadaan 

hutan mangrove dan pengelolaan hutan mangrove. 

 

 

3.7  Pengolahan dan Analisis Data 

 

 

3.7.1  Brainstroming 

 

 

Penyusunan pengambilan keputusan dilakukan menggunakan metode 

brainstroming yang mengacu pada hasil analisis data dan kebijakan yang ada.  

Hasil brainstoming digunakan sebagai masukan dalam penyusunan strategi 

pengambilan keputusan pada faktor internal dan eksternal (Rangkuti, 2014).  

 

 

3.7.2  Faktor internal dan eksternal 

 

 

Faktor internal dan eksternal ini dilakukan dengan melihat keadaan hutan 

mangrove dan persepsi masyarakat juga pandangan pemerintah terhadap keadaan 

pengelolaan hutan mangrove.  Analisis faktor strategis meliputi analisis faktor 

internal dan faktor eksternal.  Analisis faktor internal menggunakan matrik faktor 
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strategi internal (internal factor analysis summary/IFAS).  Sedangkan untuk 

analisis faktor eksternal menggunakan faktor strategi eksternal (external factor 

analysis summary/EFAS).  Setelah faktor-faktor strategi internal diidentifikasi dan 

dibuat suatu tabel untuk rumus faktor-faktor tersebut (Rangkuti, 2014 dan Patang, 

2012). 

 

Matriks IFAS digunakan untuk mengetahui fakor-faktor internal perusahaan 

berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting.  Data dan 

informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa fungsional 

perusahaan (Rangkuti, 2014).  

 

Matriks EFAS digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal.  Data 

external dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan 

faktor external.  Faktor external ini berpengaruh secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap perusahaan (Rangkuti, 2014 dan Patang, 2012). 

 

Peubah-peubah internal dapat diklasifikasikan menjadi kekuatan dan kelemahan.  

Demikian halnya dengan peubah-peubah eksternal, diklasifikasikan menjadi 

peluang dan ancaman.  Peubah tersebut selanjutnya dicari rating, bobot dan 

skornya.  Pemberian rating mulai dari nilai 1-4 untuk masing-masing peubah 

dengan pengaruh kecil, sedang, besar dan sangat besar (Rangkuti, 2014 dan 

Sitompul, 2011).  

 

Pemberian rating ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

yang diberikan terhadap pengelolaan hutan mangrove.  Perhitungan bobot, 

masing-masing peubah internal maupun eksternal dilakukan dengan memberikan 
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nilai 1,2,3,...n (sebanyak jumlah peubah internal maupun eksternal) berdasarkan 

tingkat kepentingannya dibanding peubah lain (Rangkuti, 2014 dan Sitompul, 

2011). Sementara untuk skor diperoleh dengan mengalikan antara nilai rating dan 

bobot.  Berdasarkan hasil matriks IFAS dan EFAS selanjutnya dibuat matriks 

SWOT (Rangkuti, 2014). 

 

 

3.7.3  SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). 

 

 

Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis SWOT.  Analisis SWOT 

adalah salah satu metode yang ditetapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk menentukan strategi suatu kegiatan.  

Menurut Rangkuti (2014), proses penyusunan SWOT dilakukan dengan tiga 

tahapan yaitu: 

1. Tahapan pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder 

2. Tahapan analisis 

3. Tahapan pengambilan keputusan. 

 

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi 

yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan 

program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan 

(Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup 

faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threaths). Ada dua macam 

pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu: 
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a). Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT 

 

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan dengan matriks 

Kearns menampilkan delapan kuadran, yaitu dua paling atas adalah kuadran faktor 

eksternal contohnya peluang dan ancaman sedangkan dua kuadran sebelah kiri 

adalah faktor internal seperti kekuatan dan kelamahan.  Empat kuadran lainnya 

merupakan kuadran isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan 

antara faktor-faktor internal dan eksternal. 

 

Tabel 1.  Lembar kerja matriks SWOT 

 

           IFAS (SW) 
 

 

EFAS (OT) 

KEKUATAN (S) 

Menentukan faktor-faktor 

yang merupakan kekuatan 

internal  

KELEMAHAN (W) 

Menentukan faktor-faktor 

yang merupakan 

kelemahan internal 

PELUANG (O) 

Menentukan faktor-faktor 

yang merupakan peluang 

eksternal 

 

STRATEGI S-O 

Menghasilkan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

STRATEGI W-O 

Menghasilkan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

ANCAMAN (T) 

Menentukan faktor-faktor 

yang merupakan ancaman 

eksternal 

STRATEGI S-T 

Menghasilkan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk mengatasi 

ancaman 

STRATEGI W-T 

Menghasilkan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

Sumber : Patang (2012), Wiharyanto (2010), Rangkuti (2014). 

 

 

Berdasarkan matriks SWOT tersebut diperoleh empat alternatif strategi 

pengelolaan hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga 

Punduh, Pesawaran. 

1. Strategi Strength-Opportunity (SO) adalah strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang. 

2. Strategi Strength-Threat (ST) adalah strategi yang menggunakan kekuatan 

untuk menghindari ancaman. 



23 

 

3. Strategi Weakness-Opportunity (WO) adalah strategi yang memanfaatkan 

peluang untuk mengatasi kelemahan. 

4. Strategi Weakness-Threat (WT) adalah strategi yang meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman (Rangkuti, 2014). 

 

b). Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT 

 

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui 

perhitungan analisis SWOT.  Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, 

yaitu: [1]. Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor serta jumlah 

total perkalian skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktor S-W-O-T; 

Menghitung skor (a) masing-masing point faktor dilakukan secara saling bebas 

(penilaian terhadap sebuah point faktor tidak boleh dipengaruhi atau 

mempengeruhi penilaian terhadap point faktor lainnya.   

 

Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian.  Perhitungan 

bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan.  

Penilaian tersebut berarti satu point faktor adalah dengan membandingkan tingkat 

kepentingannya dengan point faktor lainnya.  Sehingga  formulasi perhitungannya 

adalah nilai yang telah didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya point 

faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor);  [2]. Melakukan 

pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (x) dan faktor O dengan T 

(y); Perolehan angka (x) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, 

sementara perolehan angka (y) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y; 

[3]. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran 

SWOT (Rangkuti, 2014 dan Sitompul, 2011). 
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Opportunity (y) (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weakness (x) (-) Strength (x) (+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treath (y) (-) 

 

 

 

Gambar 2.  Kuadran pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan mangrove 

(Rangkuti, 2014). 

 

 

3.7.4  Analisis Deskriptif 

 

 

Setelah analisis SWOT pengambilan keputusan telah didapatkan kemudian 

pengolahan dan penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif, yaitu mentransformasikan data hasil analisis SWOT  ke dalam 

data yang mudah dimengerti dan ditafsirkan serta menyusun dan menyajikan 

supaya menjadi suatu formasi. 

 

Kuadran III 

Turn-around 

Kuadran IV 

Defensif 

Kuadran II 

Diversifikasi 

 

Kuadran I 

Agresif 


