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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan prosedur yang dilakukan untuk menjawab 

masalah – masalah dalam penelitian. Penelitian ilmiah harus sistematis yaitu 

menggunakan tahapan yang ilmiah, terfokus pada suatu masalah, dan bersifat 

obyektif yaitu berdasarkan data dan fakta yang ada. Untuk kepentingan inilah 

metode penelitian perlu direncanakan dan dipedomani. 

3.1.      Jenis Penelitian 

Secara garis besar berdasarkan data dan analisa data yang digunakan 

terdapat dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

Pemilihan dan penggunaan masing – masing pendekatan disesuaikan dengan  

tujuan penelitian yang akan dicapai (Sugiyono, 2013).  

Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel – variabel 

sebagai objek penelitian dimana variabel tersebut harus didefinisikan dalam 

betuk operasionalisasi variabel masing – masing.  Lebih lanjut bahwa 

pendekatan ini bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan 

hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan 

meramalkan hasilnya. Sedangkan Pendekatan kualitatif menekankan pada 

makna, penalaran, definisi situasi tertentu, dan lebih banyak meneliti hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari – hari. Pendekatan kualitatif bertujuan 

untuk hal – hal yang bersifat praktis (Sarwono, 2011).  

Penelitian ini menggunakan kedua pendekatan yaitu kuantitatif dan 

kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melakukan penilaian daya 

dukung lahan, analisis kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan 

pengelolaan ekosistem pegunungan, dan  menggambarkan kondisi sosial 

ekonomi petani yang mempengaruhi tindakan konservasi lahan oleh petani, 

sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk merumuskan strategi 

pengelolaan ekosistem pegunungan secara berkelanjutan. 



49 

 

 

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1. Ruang Lingkup Wilayah 

Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan, 4 kecamatan diantaranya 

yaitu Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, dan Musuk merupakan kecamatan yang 

termasuk wilayah ekosistem pegunungan, meskipun demikian penelitian ini 

hanya mengambil  salah satu kecamatan yang termasuk wilayah ekosistem 

pegunungan yaitu di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dengan 

pertimbangan: 

a. Kecamatan Selo memiliki tingkat kekritisan lahan tertinggi diantara 4 

kecamatan lain berdasarkan data BPDAS Pemalijratun tahun 2013. 

b. Sebagian besar wilayah administrasi Kecamatan Selo termasuk dalam 

ekosistem pegunungan vulkanik. 

c. Diantara 4 kecamatan ekosistem pegunungan Kecamatan Selo 

mempunyai perbandingan tertinggi jumlah petani dengan penduduk yang 

bermatapencaharian selain petani. 

3.2.2. Ruang Lingkup Kajian 

Lingkup kajian penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) yaitu : 

a. Penilaian daya dukung lahan melalui klasifikasi kemampuan lahan untuk 

aktivitas budidaya pertanian sebagai bagian dimensi ekologi. 

b. Analisis tindakan konservasi petani sebagai  dimensi ekonomi dan sosial. 

c. Penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem 

pegunungan menjadi bagian dimensi institusional. 

d. Perumusan strategi pengelolaan ekosistem pegunungan secara 

berkelanjutan. 

3.2.3. Ruang Lingkup Metode 

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif untuk mengkaji 

dimensi lingkungan, sosial ekonomi, dan institusional sedangkan metode 

kualitatif untuk merumuskan strategi pengelolaan ekosistem pegunungan secara 

berkelanjutan. 
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3.3. Variabel / Fenomena Penelitian 

3.3.1. Dimensi Ekologi 

Untuk menentukan kelas kemampuan lahan Kecamatan Selo Kabupaten 

Boyolali digunakan variabel berdasarkan klasifikasi kelas kemampuan lahan 

yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang 

kemudian di adopsi dalam Peraturan Menteri LH No. 17 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang 

Wilayah. Variabel klasifikasi kelas kemampuan lahan yaitu kelerengan, 

kepekaan erosi, tingkat erosi, kedalaman tanah, tekstur tanah, permeabilitas 

tanah, drainase tanah, dan kondisi batuan. 

3.3.2. Dimensi Sosial Ekonomi 

Variabel penelitian yang diamati untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku petani dalam  pengelolaan lahan meliputi : 

a. Faktor institusional  (pendampingan petani, kredit permodalan) 

b. Faktor personal (tingkat pendidikan formal, lama waktu mengerjakan 

lahan/pengalaman bertani) 

c. Faktor ekonomi (luas lahan garapan, status penguasaan lahan) 

d. Modal sosial masyarakat petani (partisipasi sosial/berorganisasi, jaringan 

sosial, dukungan sosial) 

e. Pengetahuan konservasi lahan 

f. Sikap petani terhadap konservasi lahan  

3.3.3. Dimensi Institusional 

Variabel penelitian yang digunakan untuk menilai kinerja Pemda 

Boyolali dalam pengelolaan ekosistem pegunungan yaitu kompetensi sumber 

daya manusia, budaya kerja, kepemimpinan, sarana dan prasarana, anggaran, 

prosedur kerja (SOP), struktur birokrasi, regulasi, dan kebijakan. Adapun 

definisi konseptual dan operasional dari masing-masing variabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 11 . Definisi konseptual, Definisi Operasional 

Penilaian Kapasitas Pemda. Boyolali 

Variabel Definisi Konsep Definisi Operasional/Indikator 

Kompetensi 

SDM 

Kompetensi adalah 

kemampuan kerja setiap 

individu yang mencakup 

aspek pengetahuan, 

keterampilan dan sikap 

kerja yang sesuai dengan 

standar yang  ditetapkan  

(UU No. 13/2003) 

 

1. Adanya kesesuaian  pendidikan 

formal dan non formal aparat  

dengan tupoksi yang 

diembannya. 

2. Adanya keinginan  berprestasi  

yaitu melakukan tugas 

pekerjaan lebih giat dengan 

kerjasama, disiplin, 

tanggungjawab untuk tujuan 

bersama. 

3. Kemauan menggali informasi : 

mau menggali informasi dari 

berbagai sumber  untuk 

mengembangkan pola pikir 

  4. Memiliki kebiasaan, tingkah 

laku, sikap, dan penampilan 

yang baik untuk mendukung 

pelaksanaan pekerjaan 

5. Memiliki inisiatif dalam bekerja  

: menyampaikan ide-idenya 

kepada pimpinan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas 

6. Ketelitian dan kejelasan kerja : 

pelaksanaan tugas dengan 

memperhatikan standar kerja 

yang ditetapkan 

(Modifikasi Indikator Kompetensi 

dari BKN) 

Budaya 

Kerja 

Budaya kerja adalah sikap 

dan perilaku individu dari 

kelompok aparatur Negara 

yang didasari atas nilai-nilai 

yang diyakini kebenarannya 

dan menjadi sifat serta 

kebiasaan dalam 

melaksanakan tugas dan 

pekerjaan sehari-hari 

menurut (Keputusan 

Menpan No 25 

/Kep/M.Pan /4/2002 

tentang Pedoman 

Pengembangan Budaya 

Kerja Aparatur Negara) 

1. Memiliki disiplin dalam 

bekerja, senantiasa berpijak 

pada peraturan dan norma 

yang berlaku. Ketaatan ini 

bukan karena paksaan tetapi 

muncul dari dalam diri 

individu.  

2. Memiliki keterbukaan untuk 

memberi dan menerima 

informasi yang benar dari dan 

kepada sesama mitra kerja 

untuk kepentingan organisasi 

3. Saling menghargai; Perilaku 

yang menunjukkan 

penghargaan terhadap 
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individu, tugas dan tanggung 

jawab orang lain sesama mitra 

kerja. 

4. Kerjasama; Kesediaan untuk 

memberi dan menerima 

kontribusi dari dan atau 

kepada mitra kerja, saling 

pengertian dan adanya 

ketergantungan atas 

pencapaian  sasaran dan target 

organisasi 

(Rasmadi, 2012) 

Kepemim

pinan 

Kepemimpinan adalah 

cara atau gaya yang 

digunakan pemimpin 

dalam mempengaruhi 

pengikut atau 

bawahannya dalam 

melakukan kerjasama 

mencapai tujuan yang 

telah ditentukan 

(Pasolong, 2008). 

1. Memiliki kemampuan 

manajerial yang baik  

2. Memiliki kemampuan teknis 

yang memadai untuk 

melaksanakan tupoksi 

3. Memiliki pemahaman akan 

visi dan misi organisasi 

terkhusus visi terhadap 

pengelolaan ekosistem 

pegunungan 

4. Konsisten terhadap setiap 

keputusan yang diambil 

5. Meningkatkan intelegensi, 

rasionalitas, dan pemecahan 

masalah secara teliti 

6. mampu mendorong 

bawahannya untuk 

menyelesaikan permasalahan 

dengan cermat dan rasional. 

7. Mampu menstimulasi bawahan 

untuk selalu kreatif & inovatif 

8. Memiliki keterbukaan untuk 

menerima masukan dan saran 

guna perbaikan dalam 

pelaksanaan dan pencapaian 

tujuan  

9. memiliki kemampuan 

berkomunikasi, semangat 

kerjasama, kreatif, percaya 

diri, dan inovatif 

10. memiliki standart moral dan 

etika yang tinggi 

(Pasolong, 2008; Yuswijaya, 

2008; Leander, 2013) 
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Sarana 

dan 

Prasarana 

Sarana adalah segala jenis 

peralatan, perlengkapan 

kerja dan fasilitas yang 

berfungsi sebagai alat 

utama/pembantu dalam 

pelaksanaan pekerjaan, 

dan juga dalam rangka 

kepentingan yang sedang 

berhubungan dengan 

organisasi kerja 

1. ketersediaan sarana dan 

prasarana yang memadai, yaitu 

kondisi gedung, komputer, alat 

komunikasi dan kendaraan dan 

lain‐ lain  

2. pemeliharaan terhadap sarana 

dan prasarana yang ada 

tersebut.  

(yuswijaya, 2008) 

Anggaran Anggaran merupakan 

rencana keuangan 

periodik yang disusun 

berdasarkan program 

yang telah disahkan dan 

merupakan rencana 

tertulis mengenai kegiatan 

suatu organisasi yang 

dinyatakan secara 

kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan 

moneter untuk jangka 

waktu tertentu 

1. Adanya alokasi anggaran yang 

memadai 

2. Penggunaan anggaran secara 

efektif dan efisien 

(yuswijaya, 2008) 

Prosedur Prosedur merupakan 

rangkaian metoda yang 

telah menjadi pola tetap 

dalam melakukan suatu 

pekerjaan. (Syamsi, 1983) 

1. adanya prosedur kerja secara 

tertulis  

2. pemahaman pegawai terhadap 

prosedur kerja yang berlaku 

3.  tingkat kemudahan 

pelaksanaan prosedur kerja  

 (yuswijaya, 2008)  

Struktur 

Org/  

Birokrasi  

Struktur organisasi adalah 

sistem formal dari aturan 

dan tugas serta hubungan 

otoritas yang mengawasi 

bagaimana anggota 

organisasi bekerjasama 

dan menggunakan sumber 

daya untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

1. Jumlah personel yang 

mencukupi untuk  pelaksanaan 

pekerjaan 

2. adanya formasi jabatan yang 

cukup untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi  

3. ketepatan dalam penempatan 

pejabat struktural sesuai 

dengan keahliannya  

4. adanya koordinasi antar 

pimpinan unit kerja  

(yuswijaya, 2008) 

Peraturan

/kerangka 

hukum 

Sesuatu yang disepakati 

dan mengikat sekelompok 

orang/ lembaga dalam 

rangka mencapai suatu 

1. Ada kerangka hukum yang 

dibuat Pemkab terkait dengan 

pengelolaan ekosistem 

pegunungan 
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tujuan dalam hidup 

bersama. 

2. Kerangka hukum dapat 

dilaksanakan;   

3. Kejelasan rumusan; 

menggunakan bahasa hukum 

yang jelas dan  mudah 

dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai 

interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

4. Keterbukaan; masyarakat 

mempunyai kesempatan yang 

seluas – luasnya untuk 

memberikan masukan dalam 

pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

(UU No. 12 Tahun 2011) 

Kebijakan Kebijakan publik adalah  

pemanfaatan yang 

strategis terhadap sumber 

daya yang ada untuk 

memecahkan masalah 

publik atau pemerintah 

(Chandler dan Plano, 

1988 dalam Keban, 2004) 

 

 

1. Kebijakan dirumuskan 

berdasarkan tuntutan aspirasi 

dan kepentingan masyarakat 

(ferdinan) 

2. Adanya evaluasi implementasi 

kebijakan untuk menilai 

efektivitas pelaksanaannya 

3. Adanya sosialisasi kebijakan 

kepada penyelenggara 

kebijakan di daerah untuk 

menghasilkan pemahaman 

yang utuh dan menyeluruh. 

4. Adanya peran serta masyarakat 

dalam penyusunan kebijakan 

(Perpres No.59 Tahun 2012) 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Evaluasi Lahan 

Hasil evaluasi lahan akan dituangkan dalam bentuk peta kelas 

kemampuan lahan dimana peta ini diharapkan mampu memberi informasi 

tentang berbagai pemanfaatan lahan sekaligus faktor penghambatnya. Peta 

tanah semi detail seperti ini biasa dibuat dalam skala 1:50.000 (Rayes, 2007). 

Pada penelitian ini setiap unit lahan akan diambil minimal 1 titik pengamatan.  
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3.4.2. Analisis Faktor Tindakan Konservasi Petani 

3.4.2.1. Karakteristik Responden 

Untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi 

tindakan konservasi petani dilakukan wawancara kepada responden dengan 

karakteristik kepala rumah tangga yang bermatapencaharian sebagai petani 

dengan lahan garapan milik sendiri maupun sewa bukan buruh tani. Ditentukan 

karakteristik tersebut dengan pertimbangan bahwa : (1). Kepala rumah tangga 

merupakan pengambil keputusan didalam keluarga, (2). Kepala rumah tangga 

petani harus yang memiliki lahan sendiri dan/atau menggarap lahan dengan 

sistem sewa, hal ini  terkait dengan otoritas yang dimilikinya dalam pengelolaan 

lahan.  

3.4.2.2. Jumlah dan Distribusi Responden 

Untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi petani yang 

mempengaruhi tindakan konservasi dilakukan pengambilan sampel responden 

secara pilihan (purposive sampling) berdasarkan luas kepemilikan lahan dan 

status kepemilikan lahan, dan keanggotaan dalam kelompok tani. Tiga desa 

terpilih mewakili jenis tanah yang ada di Kecamatan Selo. 

Jumlah responden yang diambil dihitung berdasarkan rumus slovin :  

𝑛 =
𝑁

1+𝑁∝2
   ……………………………………………………………...(3.1) 

n = jumlah sampel 

N = Jumlah populasi   

       KK Petani = 4409 KK (Kecamatan Selo Dalam Angka, 2013) 

α = tingkat signifikansi = 10% 

Jadi jumlah responden yang diperlukan  =
4409

1+4409 (0,1)2 = 98 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 
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Tabel  12. Pemilihan Lokasi  Responden 

Desa Jenis Tanah 
Kepadatan agraris 

(Ha/petani) 

RT 

Petani 

Tlogolele 
Komplek regosol kelabu dan 

litosol 
0.12 402 

Klakah 
Komplek regosol kelabu dan 

litosol 
0.28 406 

Jrakah Andosol coklat 0.09 694 

Lencoh 
Komplek regosol kelabu dan 

litosol,  Andosol coklat 
0.10 526 

Suroteleng 
Komplek regosol kelabu dan 

litosol, Andosol coklat 
0.16 318 

Samiran 
Komplek regosol kelabu dan 

litosol, Andosol coklat 
0.07 538 

Selo Andosol coklat 0.14 445 

Tarubatang Andosol coklat 0.10 407 

Senden Andosol coklat, Latosol coklat 0.15 310 

Jeruk Andosol coklat, Latosol coklat 0.14 364 

 

Tabel 13. Tabel Distribusi Responden Setiap Desa 

Luas 

Lahan 

Warisan Membeli Sewa/gadai 

Jumlah Kel. 

Tani 

Bukan 

KT 

Kel. 

Tani 

Bukan 

KT 

Kel. 

Tani 

Bukan 

KT 

Luas 2 2 2 2 2 2 12 

Sedang 2 2 2 2 2 2 12 

Sempit 2 2 2 2 2 2 12 

Jumlah 6 6 6 6 6 6 36 

Kebutuhan jumlah responden minimal 98 orang, setelah didistribusikan 

berdasarkan stratifikasi responden diketahui setiap desa membutuhkan 36 orang 

responden sehingga 3 desa memerlukan 108 responden. 
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3.4.3. Analisis Kapasitas Pemerintah Daerah 

3.4.3.1. Karakteristik Responden Stakeholder Internal 

Responden stakeholder internal adalah aparat Pemerintah Daerah 

Boyolali yang diperkirakan memiliki kemampuan untuk menilai tingkat 

kepentingan dan kapasitas Pemerintah Daerah Boyolali dalam pengelolaan 

ekosistem pegunungan yaitu pejabat dan staf SKPD  yang bertugas pada 

seksi/subbidang dan bidang yang memiliki tupoksi terkait dengan pengelolaan 

ekosistem pegunungan, meliputi SKPD Badan Lingkungan Hidup (BLH), 

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut), Badan Ketahanan 

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3), dan Badan Perencana 

Pembangunan Daerah (Bappeda). 

3.4.3.2. Karakteristik Responden Stakeholder Eksternal 

Responden stakeholder ekternal adalah pihak–pihak yang memiliki 

kepentingan terhadap pengelolaan ekosistem pegunungan yaitu : 

1. Masyarakat dengan karakteristik : memiliki pengetahuan tentang 

konservasi lahan, terlibat aktif dalam kegiatan  konservasi lahan.  

2. Pejabat dan/ atau staf  dari satuan kerja di luar Pemerintah Daerah 

Boyolali yang terkait dengan pengelolaan ekosistem yang dilakukan 

Pemerintah Daerah Boyolali yaitu : Balai Pengelola Daerah Aliran 

Sungai (BPDAS) Pemali Jratun, Balai Taman Nasional Gunung Merapi, 

BTNG Merbabu. 

3.5. Jenis Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan sebagaimana tabel dibawah ini : 

Data Sekunder  

Jenis Data Sumber data 

Data curah hujan  BPPTKG Yogyakarta, BKP3 Kab. Byl 

Peta Rupa Bumi Tahun 2001 

Skala 1:25000 (lembar 1408-522 

dan 1408-244) 

 

Bakosurtanal (BIG) 
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Dokumen perencanaan (RPJP, 

RPJMD, Renstra, RKPD) 

Bappeda 

Program/kegiatan di tiap SKPD 

yang terlibat dalam pengelolaan 

ekosistem pegunungan 

BLH, Distanbunhut, Bappeda, BKP3, 

BTNGMM 

 

Data Primer  

Jenis Data Parameter/Fenomena Metode 

Data sifat fisik tanah  

(uji laboratorium) 

Tekstur tanah 

Bahan Organik 

Permeabilitas tanah 

Metode pipet 

Walkley Black 

Permeameter 

Data sifat fisik tanah 

(pengamatan lapangan) 

Ketebalan Solum 

Persen batuan 

Struktur tanah 

Bor tanah dan 

Pengamatan langsung 

Sosek petani Kondisi sosek petani Wawancara dengan 

petani 

Kapasitas 

Pemkab.Boyolali  

Kapasitas 

Pemkab.Boyolali 

Wawancara dengan 

aparatur pemerintah dan 

masyarakat 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Observasi yaitu melakukan pengamatan, pencatatan secara sistemik 

terhadap kejadian, perilaku, objek yang dilihat dan hal – hal lain yang 

diperlukan untuk mendukung penelitian. Melalui aktivitas observasi peneliti 

mampu menemukan pola – pola perilaku dan hubungan yang terus – menerus 

terjadi, menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang 

alami (Iskandar, 2009) 

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik kawasan dan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi fisik kawasan meliputi :  kondisi 

lahan di kawasan pegunungan. Kondisi sosial ekonomi meliputi : kondisi 

kehidupan sehari – hari masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan. 
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Wawancara yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan 

menggunakan instrumen pedoman wawancara. Keberhasilan mendapatkan data 

atau informasi dari objek yang diteliti sangat tergantung pada kemampuan 

peneliti dalam melakukan wawancara (Iskandar, 2009). 

Wawancara dilakukan secara terpandu dan terstruktur dengan 

menggunakan kuesioner. Peneliti menyiapkan pedoman wawancara tetapi saat 

dilapangan akan diupayakan pembicaraan dengan objek yang diteliti mengalir 

begitu saja dalam rangka menggali informasi yang sedalam – dalamnya tentang 

substansi penelitian. Diperlukan ketrampilan peneliti untuk tetap membuat 

objek penelitian tetap fokus pada permasalahan. 

Studi dokumentasi merupakan analisis dokumentasi untuk 

mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada 

ditempat penelitian maupun diluar tempat penelitian yang berhubungan dengan 

substansi penelitian (Iskandar, 2009). 

3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1. Evaluasi Lahan 

Evaluasi lahan menggunakan sistem klasifikasi kemampuan lahan yang 

dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA)  yang 

kemudian diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

menjadi bagian dari Peraturan Menteri LH No. 17 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang 

Wilayah.  Langkah evaluasi lahan  sebagai berikut : 

1. Pembagian lahan menjadi satuan-satuan lahan yang lebih kecil 

berdasarkan kesamaan kondisi fisik lahan. 

Sistem ini membagi lahan kedalam unit-unit lahan yang lebih kecil 

melalui proses overlay 3 (tiga)  peta tematik yaitu peta curah kelerengan, 

jenis tanah, dan tutupan lahan. Faktor bebatuan dan banjir/drainase tidak 

disertakan dalam penentuan unit-unit lahan berdasarkan pertimbangan 

bahwa : (i). lokasi penelitian adalah lahan pegunungan yang tidak pernah 
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mengalami banjir atau tergenang air, (ii). tanah di lahan pegunungan 

memiliki kecenderungan gembur dan sedikit mengandung bebatuan.  

2. Pengamatan lapangan dan pengujian sampel tanah  

Setiap satuan lahan dilakukan pengamatan terhadap kelerengan lahan, 

ketebalan solum (kedalaman tanah), kondisi kerikil/batuan, warna tanah 

dan struktur tanah. Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel tanah 

untuk uji laboratorium terhadap tekstur tanah, permeabilitas tanah, dan 

bahan organik. Sampel tanah untuk setiap satuan lahan minimal 1. 

3. Menilai sifat tanah 

Hasil pengamatan lapangan dan uji laboratorium dinilai sesuai dengan 

pengelompokan masing – masing komponen kriteria klasifikasi meliputi 

kelerengan, kepekaan erosi, tingkat erosi, kedalaman tanah, tekstur tanah, 

permeabilitas tanah, dan drainase tanah.  

4. Menentukan kelas kemampuan lahan 

Menentukan kelas kemampuan lahan berdasarkan nilai sifat tanah 

tersebut diatas.   

3.7.2.  Analisis Faktor  Sosial Ekonomi Tindakan Konservasi Lahan Petani 

Data hasil wawancara dengan petani dianalisis untuk mengetahui 

pengaruh masing – masing faktor terhadap tindakan petani dalam mengolah 

lahan khususnya dikaitkan dengan upaya konservasi. Untuk mengetahui 

hubungan masing – masing variabel terhadap tindakan konservasi petani 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

3.7.3. Analisis Kapasitas Pemerintah Daerah 

Penilaian kinerja dilakukan melalui penilaian terhadap tingkat 

kepentingan dan kapasitas satuan kerja perangkat daerah di lingkungan 

Pemkab.Boyolali yang memiki tupoksi terkait dengan pengelolaan ekosistem 

pegunungan. Teknik analisis yang akan digunakan yaitu Importance 

Performance Analysis (IPA) yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu analisis 

kuadran dan analisis kesenjangan (Sudarno, 2011). Analisis kuadran untuk 

melihat persepsi responden terhadap kinerja suatu sistem sedangkan analisis 
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kesenjangan berguna untuk melihat kesenjangan antara kapasitas suatu sistem 

dengan harapan responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kuadran Importance Permance Analysis 

Sumber : Sudarno, 2011 

 

3.7.4.   Perumusan Strategi Pengelolaan Ekosistem Pegunungan Secara 

Berkelanjutan 

Perumusan strategi pengelolaan ekosistem pegunungan dilaksanakan  

dengan menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan pilihan alternatif 

strategi, strategi-strategi tersebut kemudian diperingkatkan dengan 

menggunakan Analythical Hierarchy Process (AHP). 

 Analisis SWOT tepat diterapkan untuk mengidentifikasi berbagai 

faktor secara sistematis guna merumuskan strategi organisasi dimana analisis 

ini didasarkan pada logika memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang 

(opportunity) serta meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman 

(threats)  (Rangkuti, 2013).  Analisis SWOT membandingkan faktor internal 

kekuatan dan kelamahan dengan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. 

Diagram dan matrik analisis SWOT tergambar sebagai gambar dibawah. 

Identifikasi faktor internal dan faktor eksternal dilaksanakan berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu mengenai kondisi ekologi, sosial dan ekonomi, serta 
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kondisi  institusional yang ada di Pemda Boyolali terkait dengan pengelolaan 

ekosistem pegunungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram Analisis SWOT 
(Sumber : Rangkuti, 2013) 
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Gambar 11. Matrik Analisis SWOT 
(Sumber : Rangkuti, 2013) 

Analythical Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan sebagai alat 

pengambilan keputusan berdasarkan bobot prioritas masing-masing alternatif. 

Keuntungan penggunaan AHP untuk menentukan prioritas dalam penentuan 

keputus antara lain yaitu (i). memberikan satu model tunggal yang mudah 

dimengerti, bersifat luwes untuk berbagai permasalahan yang tidak terstruktur,  
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(ii). mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor dan 

memungkinkan orang untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan 

dari penyelesaian masalah dengan tidak memaksakan konsensus tetapi 

mensintesiskan suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda 

(Saaty, 1993).   

Responden yang akan terlibat dalam penentuan prioritas strategi adalah 

pejabat atau staf di lingkungan Pemda Boyolali dengan kriteria pernah menjabat 

atau melaksanakan tugas pada subbidang/seksi atau bidang yang memiliki tupoksi 

terkait dengan pengelolaan ekosistem pegunungan di Kabupaten Boyolali. 
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Gambar 12. Alur Penelitian 
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