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3. METODE PENELITIAN 

Pengantar 

Pada bab ini penulis akan lebih banyak menguraikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian diawali dengan uraian tentang Negeri Rutong 

serta penjelasan tentang Proses Penelitian yang dilakukan.   

Lokasi Penelitian  

Kota Ambon memiliki lima kecamatan, dengan luas masing-masing: 

Kecamatan Nusaniwe seluas 8.834,30 ha, Kecamatan Sirimau seluas 

8.681,32 ha, Kecamatan Teluk Ambon seluas 9.368,00 ha, Kecamatan teluk 

Ambon Baguala dengan luas 4.011,00 ha, dan Kecamatan Leitimur Selatan 

dengan luas 5.050 ha.  

Dari 5 kecamatan tersebut, penelitian akan difokuskan di Kecamatan 

Leitimur Selatan yaitu negeri Rutong. Pemilihan lokasi penelitian 

didasarkan atas pertimbangan bahwa negeri Rutong merupakan desa 

konservasi tahun 2007 oleh pemerintah daerah lewat dinas pertanian 

dalam rangka pelestarian dan pengembangan kawasan hutan sagu. Serta 

beberapa prestasi yang diraih dalam tingkat daerah maupun nasional 

dalam kegiatan lokakarya tanaman sagu dan tingginya kepedulian 

masyarakat terhadap lingkungan alam.          

Ciri khas lain dari desa ini yaitu sagu masih melekat dalam kehidupan 

masyarakat dimana sagu menjadi pilihan keluarga bukan hanya untuk 

konsumsi rumah tangga saja, tetapi juga sebagai sumber tambahan 

penghasilan bagi keluarga. Hal ini didukung dengan di bentukknya 

kelompok-kelompok tani sagu yang terdiri dari kaum lelaki. Fenomena 

unik inilah yang membedakan negeri Rutong dengan negeri lainnya yang 

ada di pulau Ambon. Waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu selama 2 

bulan untuk mengetahui keberlanjutan pangan lokal sagu.         

Secara geografis negeri Rutong berbatasan sebelah utara dengan Desa 

Halong, sebelah selatan Laut Banda, sebelah timur Desa Hutumuri, dan 

sebelah barat Desa Soya. Letak desa ini berada di wilayah pesisir dengan 

jarak kurang lebih 24 km dari pusat kota dan waktu tempuh 2 jam. Untuk 

menuju desa tersebut dapat menggunakan alat transportasi mobil dan 
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motor. Jalan menuju ke sana sangat terjal yaitu berbatu dan penuh lika 

liku cukup tajam serta jalan yang naik turun cukup curam. 

Potensi usaha, sagu yang sejak dulu dikelola oleh masyarakat negeri 

Rutong terkesan dipandang sebelah mata oleh pemerintah daerah. Hingga 

saat ini usaha sagu belum dikembangkan secara maksimal. Padahal sagu 

dikenal sebagai sumber pangan di Maluku. 

 

               Lokasi Penelitian 

Gambar 3.1. 

Peta Kecamatan Leitimur Selatan 

Proses Penelitian    

 Ketika pertama kali peneliti memasuki negeri Rutong terkesan 

tampak sepi karena jumlah penduduk yang tidak begitu padat dengan 

berbagai aktivitas masyarakat dan petani yang menelusuri setiap jalan. 

Sejak dulu negeri ini telah dikenal oleh masyarakat luar dengan hasil 

cengkehnya. Namun yang sangat terkenal adalah pati sagu yang dihasilkan 

karena memiliki kualitas yang lebih baik. Untuk itulah produk pati sagu  

di negeri Rutong menjadi incaran dan target pelanggan yang berasal dari 

luar.  

Untuk masuk mengamati petani sagu di negeri Rutong tidak terlalu 

sulit karena peneliti didampingi oleh ketua kelompok tani sagu setempat. 
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Sehingga tidak sulit untuk memulai perkenalan dengan para petani sagu 

dan masyarakat. Demikian pula saat mendekati para petani sagu di negeri 

Rutong walaupun awalnya peneliti belum maksimal memperoleh 

informasi yang akurat karena perlu adaptasi. Sehingga seringkali terjadi 

miss comunication antara peneliti dengan objek penelitian. Namun, pada 

akhirnya peneliti dapat memperoleh sejumlah informasi dan data yang 

diperlukan sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar.  

Saat pertama kali melakukan wawancara dan penelitian di lokasi 

kerja sagu terlihat bahwa ada pembagian kerja antara anggota keluarga. 

Para wanita lebih dominan bertugas untuk memilah dan mengangkat           

“Ela Sagu” namun sesekali berganti tugas untuk proses peremasan sagu. 

Sedangkan para pria sibuk menebang pohon kemudian mengolah pati 

sagu. Relasi antara sesama petani cukup baik karena antar petani sagu 

memiliki ikatan keluarga dan pertemanan yang sudah sejak dulu terjalin 

sebelum mereka menggeluti usaha ini. 

Hal lain yang peneliti temukan bahwa tempat pengolahan dan 

produksi sagu berada di kawasan hutan sagu tepat di pinggiran sungai 

sehingga memudahkan proses pengolahan. Namun lokasi tersebut 

terkesan masih tradisional dan jauh dari lingkungan yang ramai dan padat. 

Tempat pengolahan sagu pun berjauhan antara satu dengan yang lainnya. 

Para petani sagu di negeri Rutong semuanya beragama Kristen dan masih 

berasal dari satu keturunan (etnis) 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif lebih 

pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Bagaimana 

sagu dihayati oleh masyarakat Rutong. Dengan demikian tujuan dari 

penelitian ini adalah 1) Menggambarkan Bagaimana Masyarakat Rutong 

dan Pelestarian Sagu. 2) Menggambarkan Bagaimana Peranan Pemerintah 

Dalam Pelestarian Sagu.  

Dalam rangka mendalami fenomena masyarakat di Rutong peneliti 

terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan 

inilah peneliti coba menelusuri  jawabannya dengan cara wawancara 

bersama beberapa informan maupun informan kunci secara mendalam 

(indepth interview) menggunakan pedoman wawancara, observasi 

(pengamatan) dan dokumentasi (foto dan video) sebagai pendukung 
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terhadap data-data yang telah dikumpulkan dalam rangka menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian.  

 Pemilihan informan kunci, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan dan pemahaman informan kunci terkait dengan topik 

penelitian yaitu mengenai fenomena sosial-budaya dan ekonomi rumah 

tangga petani sagu. Karena itu petani sagu tersebut merupakan informan 

kunci yang paling tepat untuk memberikan data dan infomasi seputar 

masalah penelitian. Kendala yang dihadapi dalam proses penelitian tetap 

ada, hanya saja itu merupakan bagian dari proses pengenalan peneliti 

dengan lokasi penelitian sehingga tidak mempengaruhi jalannya proses 

penelitian.  

Penelitian yang dilakukan pada petani di negeri Rutong akhirnya 

berjalan lancar. Peneliti berhasil menjalin hubungan yang dekat dengan 

para informan dan berusaha untuk beradaptasi dengan aktivitas mereka 

yaitu mengolah dan menjual sagu. Kegiatan, itu dilakukan oleh peneliti 

bersama petani sagu sehingga kekurangan dan ketertutupan terhadap data 

yang diperoleh sangat minim. Sedangkan proses wawancara yang sulit 

adalah dengan pihak pemerintah daerah kota Ambon. Birokrasi yang 

berbelit-belit berpengaruh pada pengambilan data dan wawancara. 

Sehingga peneliti harus beberapa kali mendatangi dinas terkait untuk 

mendapatkan informasi yang terperinci terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. 

Secara riil analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama 

penelitian maupun setelah penelitian. Selama bimbingan, peneliti banyak 

mendapat masukan dari pembimbing terutama mengenai cara-cara 

penelitian, menulis laporan di lapangan, serta berbagai ilmu lain yang 

sangat membantu peneliti dalam proses penulisan tesis ini. Hasil-hasil 

wawancara peneliti dengan para informan diolah dalam bentuk transkrip. 

Dari transkrip tersebut peneliti menentukkan pengkategorian tema, 

kemudian membuat outline. Semua hasil itu kemudian diperiksa secara 

terstruktur oleh pembimbing. Selain itu, peneliti juga menggunakan 

referensi-referensi terkait dengan fenomena yang diteliti 

Tahap akhir dari penelitian adalah tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari 
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keseluruhan unsur-unsur penelitian. Kemampuan melaporkan hasil 

penelitian merupakan suatu tuntutan mutlak bagi seorang peneliti. Dalam 

penelitian ini, penulis mengawali penulisan laporan tersebut dari bab 

mengenai fenomena empiris (bab 4 dan 5). Setelah analisis, dilakukan 

terhadap kedua bab empiris tersebut. Peneliti kemudian, membuat sintesis 

dari kedua bab empiris tersebut. Setelah itu mengkaji tentang teori-teori 

atau review literature yang terkait dengan fenomena empiris. Sebagai 

dasar penulisan bab 2 (tinjauan pusataka). Dalam prosesnya peneliti harus 

menerima setiap masukan dan koreksi secara terus menerus dari 

pembimbing sebelum sampai pada laporan akhir dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


