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BAB III 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, 

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur mulai bulan Januari – Februari 2017.  

3.2  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, alat tulis, peta, 

tally sheet, buku panduan, lux meter, thermometer, penggaris, galah, phiband, 

meteran,  laptop untuk mengolah data dan lembar kuisioner sebagai bahan 

wawancara. Bahan yang digunakan adalah masyarakat sebagai objek penelitian 

sosial ekonomi, sampel tanah untuk mengetahui sifat fisik dan kimia tanah dan 

dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian.  

3.3  Metode Pelaksanaan 

3.3.1 Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  

1 Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber secara langsung, untuk 

mengetahui : 

1) Kondisi sosial ekonomi petani yaitu dengan mengetahui 

pendidikan, umur, jenis kelamin, pekerjaan, luas lahan (lahan 
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agroforestry dan lahan milik pribadi), pendapatan (pendapatan dari 

lahan agroforestry dan lahan milik pribadi, dan pendapatan dari 

pekerjaan sampingan). Kondisi fisik tempat tinggal responden 

meliputi kondisi dinding, lantai, penerangan, status penerangan, 

penggunaan dan status air bersih dan kondisi atap responden.  

2) Mengetahui kondisi lingkungan dari lahan agroforestry dengan 

mengambil sampel tanah untuk mengetahui kandungan tanah 

berupa N, P, K, pH tanah, kadar air atau kelembaban. Pengukuran 

iklim mikro meliputi intensitas sinar matahari, curah hujan, suhu 

dan kelembaban.  

3) Mengukur tinggi dan diameter tegakan pinus dengan menggunakan 

alat ukur 

4) Mengetahui jenis tanaman pertanian yang digunakan dalam lahan 

agroforestry (sayur, palawija dan holtikultura). 

2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari selain responden antara 

lain data yang berupa: 

1) Peta Administrasi Desa Pujon Kidul dari Instansi yang terkait 

2) Monografi Desa Pujon Kidul untuk memperoleh data deskripsi wilayah 

desa, keadaan penduduk dan pendidikan. 

3.3.2  Teknik Pengambilan data 

Pengambilan  data dilakukan sebagai berikut: 
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Pengambilan data sosial ekonomi yaitu dengan teknik seperti dibawah ini: 

1) Observasi  

Observasi merupakan pengamatan atau survei di lapangan. 

2) Kuisioner dan wawancara terbuka  

Kuisioner adalah berisikan sekumpulan pertanyaan yang ditujukan kepada 

responden dalam penelitian. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih secara langsung untuk menggali informasi dari tiap individu. 

3) Studi pustaka/ dokumentasi  

Dokumentasi dapat berupa foto lahan agroforestri dan produk-produk hasil 

agroforestri.  

Pengambilan data lingkungan yaitu mengukur suhu dengan 

menggunakan alat ukur thermometer, kelembaban, curah hujan dan intensitas 

cahaya dengan menggunakan alat lux meter. Selain itu, mengambil sampel 

tanah untuk pengamatan fisik dan kimia tanah dilakukan pada lapisan top soil 

(0-20 cm) yang kemudian sampel tanah tersebut di bawa ke laboratorium 

untuk di uji .  

3.4  Teknik Analisis Data 

Metode analisis data adalah menggunakan deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk menjawab masalah – masalah 

yang dihadapi dalam penelitian yaitu: 

1) Kelestarian 

Kelestarian dapat dilihat dari tiga aspek yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan 
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2) Untuk mengetahui Kondisi sosial ekonomi petani agroforestry yaitu 

dengan mengetahui pendidikan, umur, jenis kelamin, pekerjaan, luas lahan 

(lahan agroforestry dan lahan milik pribadi), pendapatan (pendapatan dari 

lahan agroforestry dan lahan milik pribadi, dan pendapatan dari pekerjaan 

sampingan). Kondisi fisik tempat tinggal responden meliputi kondisi 

dinding, lantai, penerangan, status penerangan, penggunaan dan status air 

bersih dan kondidi atap responden). Kemudian ditabulasi sehingga 

menjadi bentuk yang lebih sederhana berupa angka dan dibuat tabel. Dari 

tabel tersebut akan dianalisis secara deskriptif yaitu mengkaji secara jelas 

gambaran kondisi sosial ekonomi petani. 

3) Untuk mengetahui kondisi lingkungan dari lahan Agroforestry yaitu 

dengan mengambil sampel untuk mengetahui kandungan tanah berupa N, 

P, K, pH tanah, kadar air atau kelembaban. Analisis statistik yang 

digunakan untuk menentukan korelasi antar sifat fisik tanah (kandungan 

N, P, K, pH dan kelembaban) dilakukan dengan analisis uji lab. Hubungan 

faktor – faktor lingkungan (intensitas cahaya, suhu, kelembaban) dengan 

vegetasi diketahui menggunakan analisis uji lab.  

4) Untuk analisis tegakannya menggunakan petak ukur 20x20 meter untuk 

kategori pohon, 10x10 meter untuk kategori tiang, 5x5 meter untuk 

kategori pancang dan 2x2 meter untuk kategori semai. 
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2)  Produktivitas 

Untuk mengetahui nilai dari produktivitas lahan dapat diwakili oleh 

perekonomian petani dari hasil setiap panen dari jenis tanaman pertanian yang 

digunakan dibawah tegakan pinus. Jenis tanaman pertanian yang digunakan berupa 

sayur, palawija dan holtikultura. 

Soekartawi menjelaskan “keuntungan agroforestri merupakan selisih antara 

jumlah penerimaan dan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses agroforestry” 

(Soekarwati, 1995). Sehingga, rumus yang digunakan adalah: 

        

Diamana:  

                    

 TR = Total penerimaan 

 TC = Total biaya 

Dijelaskan oleh Soekarwati  “bahwa penerimaan merupakan perkalian antara 

produksi yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha tani dengan harga jual”, 

(Soekarwati, 1995). Sehingga, rumus yang digunakan adalah: 

          

Dimana: 

 TR = Total penerimaan 

 Y = Produksi yang diperoleh dalam usaha tani 

 Py = Harga Y 
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Besarnya efesiensi usaha agroforestri pada masing-masing tingkat 

perkembangannya dihitung dengan menggunakan alasis B/C ratio. Analisis ini 

merupakan perbandingan antara total penerimaan (TR) dengan total biaya produksi 

(TC) yang digunakan rumus adalah: 

 

B/C rasio =  

 Keterangan : TR = Total Rasio (Besar Penerimaan)  

TC = Total Cost (Besar Biaya Produksi) 

Jika nilai B/C ratio > 1, dapat diartikan bahwa usaha agroforestri bersifat 

menguntungkan.  

 

TR 

TC 


