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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
cara menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada 
saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 
adanya (Nawawi & Martini. 1994). Metode deskriptif mempunyai sifat 
utama fact finding, yaitu untuk menemukan fakta atau keadaan yang 
ada atau senyatanya.  

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 
maka dipakai studi pembangunan (development studies), yang 
diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi dan keadaan 
lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat Supul terkait penambangan 
mangan. 

 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan 
untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan 
menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara 
kerja yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, 
sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya (Nawawi & Martini. 1994). 
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat 
menjelaskan secara rinci terkait dengan keadaan di daerah 
penambangan dari aspek lingkungan hidup, sosial, dan budaya.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif eksploratif, yang bertujuan mencirikan dan menggambarkan 
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secara mendalam fenomena yang ada secara rinci dan tidak perlu 
representatif. Hal ini digunakan agar dapat menjelaskan rumusan 
masalah yang berkaitan dengan sikap dan persepsi dari masyarakat 
tambang sendiri terhadap kondisi yang ada di desa Supul.  

 

Jenis Data Dan Sumber Informasi 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 
primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung 
dari tangan pertama. Penelitian ini yang digunakan dalam data primer 
yaitu masyarakat yang ada di desa Supul yang ikut terlibat dalam proses 
penambangan. Informan kunci dan responden dalam penelitian ini 
yaitu masyarakat di desa Supul dan pekerja di PT. SMR dan juga 
keadaan sekitar yang ditemui oleh penulis dalam melakukan 
penelitian. 

Sumber informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 
yaitu data sekunder, informan kunci dan responden. Data sekunder 
yaitu data yang sudah diolah. Data sekunder yang digunakan yaitu 
buku-buku pustaka, jurnal dan hasil penelitian yang sudah pernah 
dilakukan. Adapun tambahan informasi yang akan didapat yaitu data 
laporan BLHD Kabupaten TTS, kantor statistik Kabupaten TTS, data 
dokumen dan profil desa Supul.  

 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa Supul Kecamatan Kuatnana, 
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi NTT. Beberapa 
pertimbangan yang mendasar pemilihan daerah penelitian antara lain: 

1. Desa Supul merupakan salah satu desa dari 6 desa dari PT. SMR 
yang menjadi tempat eksploitasi mangan, yaitu desa Supul, desa 
Lakat (Kec. Kuatnana), Desa Noebesa, Desa Tubumonas, Desa 
Tumu dan sebagian kecil Desa Nobi-Nobi (Kec. Amanuban 
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Tengah). Ijin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah TTS 
tahun 2009 dan telah dilakukan proses eksploitasi tambang 
mangan.  

2. Masyarakat desa Supul merupakan masyarakat yang awam 
terhadap keberadaan tambang mangan. Masyarakat belum 
mengerti akan dampak yang akan terjadi dengan adanya tambang, 
sehingga pada kenyataannya masyarakat tidak memahami apa yang 
akan terjadi nantinya. 

Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan salah satu dari 4 
Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pulau Timor. Kabupaten 
TTS yang dikenal sebagai penghasil cendana mempunyai luas wilayah 
4.333,6 Km dengan penduduk 449.881 jiwa (Anonim 9)) dan Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten TTS 

 

Desa Supul terletak di dalam wilayah Kecamatan Kuatnana 
Kabupaten Timor Tengah Selatan. Wilayah ini sejak beberapa tahun 
belakangan dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki 
kandungan mangan di Pulau Timor dan peta daerah penambangan 
disajikan dalam Gambar 3.1b.  
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Gambar 4. Peta Daerah Penambangan oleh PT. SMR. 

 

Batas administrasi Desa dan luas wilayah desa Supul  yang ada 
di Kecamatan Kuatnana, dengan luas wilayah seluas 6 x 7 km2, dengan 
batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan desa 
Tetaf, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tubmonas, sebelah 
Timur berbatasan dengan desa Nobi-Nobi dan Noebesa, dan sebelah 
Barat berbatasan dengan desa Lakat. 

Topografi desa Supul berbukit-bukit dengan dataran tersebar 
sporadis pada gugusan yang sempit diapit dataran tinggi atau 
perbukitan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% mencapai 35,46%. 
Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada 
dataran sangat terbatas terlebih pada pertanian lahan kering. Pertanian 
lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan kemiringan 
yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah. 

Wilayah desa Supul termasuk dalam kawasan Circum-Pasifik 
terletak di pulau Timor yang terbentuk dari dasar laut yang terangkat 
ke permukaan. Dengan kondisi geologi yang demikian, desa Supul ini 
juga terdapat deposit baik mineral maupun sumber-sumber energi 
lainnya yang belum diteliti oleh Dinas terkait. Secara keseluruhan 
mineral yang terkandung di desa Supul ini adalah Pasir, Gipsum, 
Mangan.  
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Proses Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini proses pengambilan data dilakukan 
dengan cara : 

 

 Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap informan kunci dan juga 
informan pendukung dengan menggunakan wawancara dalam 
pedoman pertanyaan. Pedoman pertanyaan dilakukan agar peneliti 
tahu apa yang akan ditanyakan dan pertanyaannya bisa menuntun 
penulis untuk mengetahui tujuan yang akan dicapai. Wawancara 
dimaksudkan untuk menemukan apa yang ada dalam pikiran, 
keinginan, alasan dan sebagainya (Sigit, 1999). Wawancara dilakukan 
terhadap masyarakat desa Supul, pihak pemerintahan, pekerja tambang 
mangan dan lain-lain. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 
terhadap masyarakat desa Supul yang terkait dengan penambangan 
mangan, seperti Ketua Adat, tokoh masyarakat, Kepala Desa, 
masyarakat yang ikut menambang, dan orang-orang terkait dalam 
penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang dapat menjawab 
persoalan penelitian. 

 

 Observasi 

Observasi dilakukan di sekitar eksploitasi tambang mangan 
oleh PT.SMR dan juga lingkungan hidup, sosial dan budaya di sekitar 
tambang mangan atau segala yang berkaitan dengan dampak dari 
eksploitasi pada desa Supul. Kegiatan observasi ini dilakukan pada saat 
penelitian berlangsung, agar dalam observasi dapat disatukan dengan 
wawancara yang dilakukan pada saat penelitian. 
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 Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan untuk menyalin atau merekam data-
data di lapangan. Dokumentasi dilakukan untuk mendukung hasil 
penelitian atau pelengkap dalam penelitian. Dokumentasi berupa foto-
foto daerah di sekitar eksploitasi, keadaan sekitar pertambangan 
mangan, kegiatan masyarakat melakukan penambangan mangan, buku-
buku ataupun data sekunder lainnya yang dapat mendukung penelitian 
ini.  

 

Analisis Data 

Tahap analisis data ini dilakukan dengan cara pengumpulan 
data yang ada di lapangan, baik data dari hasil wawancara maupun 
data-data dari data sekunder. Kemudian dipilah antara data primer dan 
sekunder, dari data primer dijabarkan satu persatu data yang diperoleh 
dari wawancara. Kemudian disederhanakan per topik dan digunakan 
sesuai dengan apa yang akan menjadi permasalahan penelitian.  

Analisis data bersifat analisis deskriptif sederhana pada 
pemaknaan dan penjabaran dari keadaan di daerah eksploitasi tambang 
mangan. Setelah data dari wawancara dibuat, maka digabungkan 
dengan menggunakan data data sekunder yang dapat mendukung data 
dari hasil wawancara yang sudah dilakukan. Analisis dari data-data dan 
pengembangan teori-teori yang digunakan dengan memperhatikan 
relevansi masalah penelitian.   

Adapun penggunaan analisis data digabungkan menurut 
interval waktu, yaitu perbandingan antara kondisi wilayah desa Supul. 
Tujuan dari tahap ini adalah untuk menjawab persoalan penelitian, 
yaitu menggambarkan persepsi dan sikap terhadap eksploitasi tambang 
mangan yang dikaji dari keadaan lingkungan hidup, sosial, dan budaya 
di Desa Supul.  


