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 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan mendeskripsikan hal-
hal yang mempengaruhi Perilaku Masyarakat Penambang Pasir di Sepanjang  
Batang Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan 
membahas perilaku tersebut agar para penambang pasir tidak merusak pola aliran 
sungai. 
 Jenis penelitian ini dapat digolongkan pada jenis penelitian kualitatif. 
Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu: 2 orang dari 
Dinas Peggelolaan Sumber Daya Air, 2 Orang dari Wali Nagari (Kenagarian 
Nanggalo dan Kenagarian Ampang Pulai), 20 orang dari masyarakat penambang 
pasir. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan Observasi, Wawancara, 
Dokumentasi, dan Selanjutnya dilakukan teknik analisa keabsahan data yaitu 
mengunakan teknik triangulasi dengan memperoleh data dari subjek penelitian 
pada waktu, tempat dan situasi yang berbeda. 
 Adapun hasil temuan penelitian sebagai berikut: (1) Perilaku masyarakat 
penambang pasir dalam penentuan lokasi penambangan, ada yang ingin 
menentukan, ada juga yang tidak menentukan tergantung kepada cadangan pasir 
yang ada dan jenis pasirnya. (2) Perilaku masyarakat penambang pasir dalam 
mengunakan alat sangatlah sederhana karena alat yang digunakan dalam proses 
penambangan belum alat yang moderen seperti alat-alat yang canggih pada saat 
sekarang ini, dan dengan alat tersebut mereka tidak mengeluarkan uang yang 
banyak untuk pemodalan dalam  pekerjaan sebagai penambang pasir. (3) Perilaku 
masyarakat penambang pasir dalam melakukan proses penambangan dilakukan 
dengan pengambilan pasir ditenggah sungai dan tebing-tebing sungai dengan 
proses sederhana tetapi dengan kesederhanaan tersebut ,membuat tebing sungai 
menjadi longsor/ terjadi erosi pada tebing sungai. (4) Perilaku masyarakat 
penambang pasir dalam melakukan pekerjaan sebagai menambang pasir ini di 
sebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab bertahanya masyarakat bekerja 
menambang pasir yang pertama dari segi ekonomi para pekerja penambang pasir, 
pendapatan mereka hanya bergantung kepada penghasilan menambang pasir, dan 
yang kedua dari segi latar belakang pendidikan rata-rata masyarakat penambang 
pasir kebanyakan hanya lulusan SMP/ Sederajat jadi tingkat pengetahuan mereka 
terbatas, ketiga faktor turun-temurun alasan yang ketiga masyarakat melakukan 
penambangan pasir karena pekerjaan ini sudah ada dari nenek moyang mereka. 
 
 


