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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Mei  sampai dengan 02 Juni 2018 

dan bertempat di Desa Tulungrejo Kecamatan Donomulyo dan Desa 

Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Quisioner  

2. Alat Tulis 

3. Kamera  

4. Kendaraan  

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakterestik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel  bagian dari populasi 

yang ingin diteliti oleh peneliti. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan demikian, sampel merupakan bagian 

dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan 

cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan - pertimbangan tertentu.  
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Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh anggota dan pengurus yang 

tergabung dalam KTHR Wono Mulyo Lestari yang ada di Desa Tulungrejo 

Kecamatan Donomulyo dan seluruh anggota beserta pengurus KTHR Alam Hijau 

yang ada di Desa Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

Objek yang akan dijadikan Informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Empat (4) orang pengurus dan lima puluh empat (54) orang anggota KTHR 

Wono Mulyo Lestari. Dengan demikian terdapat lima puluh delapan (58) 

Informan yang mengetahui informasi berkaitan dengan permasalahan 

penelitian.  

2. Dua (2) orang pengurus dan lima (5) orang anggota KTHR Alam Hijau. Dengan 

demikian terdapat tujuh (7) Informan yang mengetahui informasi berkaitan 

dengan penelitian. 

 

3.4 Metode Pengambilan Data 

1. Jenis Data  

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian, maka peneliti 

telah mengumpulkan data melalui beberapa sumber data, baik primer maupun 

sekunder. Sumber data primer berasal dari subjek dan informan kunci dan karena 

dipandang perlu, maka ditambah dari sumber pihak terkait sebagai informan 

pendukung dan informan ahli, misalnya dari aparat pemerintah kecamatan, 

kabupaten, dan provinsi serta pusat (Aryadi 2012).  
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 Dalam pengambilan data, jenis data yang akan diambil yaitu data primer dan 

data sekunder dalam bentuk kantitatif maupun kualitatif. 

1. Data Primer yaitu data yang dapat diamati secara langsung dari rumah tangga 

petani hutan. Data primer yang diperlukan terdiri dari : 

a. Data umum rumah tangga, melipui : nama, umur, jumlah anggota keluarga, 

mata pencaharian, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. 

b. Data potensi ekonomi rumah tangga, meliputi : luas pemilikan lahan, status 

kepemilikan lahan, pengadaan bibit, bentuk hutan rakyat, pemilihan jenis 

tanaman, dan umur tanaman.  

c. Pendapatan rumah tangga, meliputi : besar pendapatan rumah tangga yang 

berasal dari sektor hutan rakyat dan pendapatan rumah tangga diluar usaha 

hutan rakyat.  

d. Pengeluaran rumah tangga, meliputi : pengeluaran yang berasal dari hutan 

rakyat dan pengeluaran di luar hutan rakyat. 

e. Pengeluaran hutan rakyat, meliputi : kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

masyarakat dalam subsistem produksi (pembibitan, penanaman, 

pemeliharaan, pemanenan), subsistem pengelolaan hasil, subsistem 

pemasaran, dan tenaga kerja. 

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik, yaitu : 

a. Observasi, yaitu teknik pengambilan data penelitian dengan melakukan 

pengamatan langsung kehidupan rumah tangga masyarakat umumnya dan 

responden pada khususnya, mengamati keberadaan lahan hutan rakyat dan 

kegiatan sehari-hari petani dalam pengelolaan lahannya. 
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b. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan 

responden. Wawancara dilakukan dengan dua teknik yaitu wawancara 

secara terstruktur dilakukan dengan menggunakan daftar quisioner 

sedangkan wawancara bebas atau semi terstruktur dilakukan tanpa quisioner 

mengenai hal-hal yang masih berhubungan dengan penelitian.  

2. Data Sekunder yaitu data penunjang atau data pendukung dalam penelitian ini. 

Adapun data sekunder, meliputi : data yang menyangkut keadaan lingkungan 

baik fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat / anggota KTH (profil KTH). Data 

Sekunder didapat dengan melakukan riset kepustakaan (library research) atau 

Studi Pustaka. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumen 

dan catatan serta gambar yang berasal dari karya ilmiah dan hasil penelitian 

yang berhubungan dengan penelitian.  

 

2. Variabel Penelitian  

Variabel merupakan sesuatu yang dapat diukur serta memiliki variasi nilai. 

Dalam hal ini variabel mengandung atribut atau objek yang mempunyai variasi 

antara satu dengan yang lainnya. 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat  

Di dalam variabel ini, data yang dapat diambil yaitu : potensi ekonomi rumah 

tangga (status kepemilikan lahan, bentuk hutan rakyat), pendapatan rumah 

tangga (pendapatan yang berasal dari hutan rakyat dan pendapatan di luar usaha 

hutan rakyat), dan pengeluaran rumah tangga (pengeluaran dari hutan rakyat 

dan pengeluaran dari usaha hutan rakyat) 
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2) Jenis dan Sistem Produksi 

Di dalam variabel ini, data yang diambil terdiri dari : Jenis Produksi, Komoditi, 

dan Sistem Produksi (persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan). 

Elemen-elemen yang terkait dalam sistem produksi terdiri dari kegiatan-

kegiatan, yaitu : a) Persemaian meliputi pengadaan benih, persiapan lahan, 

membuat bedengan, membuat naungan, penyapihan, pemeliharaan persemaian. 

Penanaman meliputi penentuan jarak tanam, pembersihan lahan, pengeloaan 

tanah, pengajiran, pembuatan lubang tanam, b) Pemeliharaan meliputi 

penyulaman, penyiangan, pendangiran, pemupukan, pemangkasan, 

penjarangan, pemberantasan hama dan penyakit, c) Pemanenan meliputi 

persiapan penebangan (alat dan penebang), penentuan arah rebah, pembuatan 

takik rebah dan takik balasan dan bucking, dan lain-lain.  

3) Sistem Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Pengolahan hasil hutan meliputi pengolahan hasil hutan yang bersifat 

pemakaian rumah tangga sendiri atau dijual. Pemasaran hasil hutan meliputi 

cara pemasaran, saluran pemasaran, faktor yang mempengaruhi harga sampai 

sistem pembayaran. 

4) Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Pada tingkat partisipasi masyarakat merupakan variabel untuk melengkapi data 

yang akan diteliti, yang meliputi sistem kerjasama, kendala ataupun hambatan 

dalam pengelolaan hutan rakyat, dan juga harapan untuk program hutan rakyat 

ke depannya. 
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3.5 Penentuan Responden  

1. Responden  

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik 

subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, 

sampel, dan teknik sampling (acak / non acak) yang digunakan. Metode 

pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan 

pertimbangan tertentu dan secara sengaja (Singarimbun dan Sofian, 2008).  

Tabel 1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian sebagai berikut :  

No KTHR Populasi (Jiwa) Sampel (Jiwa) 

1 Wono Mulyo Lestari 162 58 

2 Alam Hijau    20   7 

Jumlah  182 65 

 

Dengan demikian responden yang di ambil adalah 65 orang dari 182 jumlah  

populasi.   

2. Rumus Penentuan Jumlah Sampel  

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin (Sevilla 1960:182), sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2  

Keterangan :   

n : Jumlah contoh 

N : Jumlah populasi 

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance, 10%) 
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Dengan penjelasan sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2  

𝑛 =
182

1+182 x (0,1)2  

𝑛 =
182

1+1,82
  

𝑛 =
182

2,82
  

𝑛 = 64,539007  

𝑛 = 65  

Untuk menentukan jumlah sampel dari KTHR Wono Mulyo Lestari yaitu 

dengan menggunakan persaman sebagai berikut : 

65

182
=

𝑥

162
  

65 × 162 = 182 × 𝑥  

10530 = 182𝑥  

𝑥 =
10530

182
  

𝑥 = 57,857143  

𝑥 = 58  

Dengan demikian jumlah sampel dari KTHR Wono Mulyo Lestari adalah lima 

puluh delapan (58) orang. 
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Untuk menentukan jumlah sampel dari KTHR Alam Hijau yaitu dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

65

182
=

𝑥

20
  

65 × 20 = 182 × 𝑥  

1300 = 182𝑥  

𝑥 =
1300

182
  

𝑥 = 7,1428571  

𝑥 = 7  

Dengan demikian jumlah sampel dari KTHR Alam Hijau adalah tujuh (7) 

orang. 

 

3.6 Metode Analisis Data  

Pada Tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan diolah dan disajikan dalam 

tabulasi atau gambar, kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif. Data-data 

yang dianalisis berupa data kualitatif dan kuantitatif. Analisis pengelolaan hutan 

rakyat akan dilakukan dengan menggunakan data kualitatif. Data-data kualitatif 

(teks hasil wawancara dan quisioner yang tertulis dan rekaman, dokumen / literatur 

terkait, foto-foto, dll.) merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya 

hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu dengan mendeskripsikan hasil data 

primer di lapangan dengan mengaitkan satu sama lainnya terhadap data sekunder 
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menjadi suatu paragraf atau kalimat yang berhubungan satu sama lainnya, tanpa 

menggunakan angka-angka/perhitungan. 

Tahap-tahap yang dilewati dalam menganalisis data pengelolaan hutan rakyat 

meliputi :  

1. Editing yaitu memeriksa quisioner yang telah diisi tentang kebenaran dan 

kelengkapannya. 

2. Tabulasi yaitu membuat tabel-tabel untuk memasukkan jawaban-jawaban 

responden yang kemudian dicari persentasinya untuk dianalisa.  

3. Analisa dan interpretasi yaitu mendeskripsikan data-data kualitatif dalam 

bentuk verbal.  

4. Konklusi yaitu memberikan kesimpulan dari hasil analisis interpretasi data.  

Analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pendapatan rumah 

tangga petani yaitu dengan menganalisis data kuantitatif, datanya bersifat angka-

angka yang terbentuk skala ukuran tertentu misalnya skala nominal. Data yang 

dikumpul akan diolah dengan menggunakan rumus-rumus persamaan (Handoko, 

2007) yaitu :  

1. Pendapatan rumah tangga petani :  

Prt = ∑ Dn - ∑ Cn  

Keterangan :  

Prt  : Pendapatan rumah tangga petani per tahun (Rp/tahun) 

∑ Dn  : jumlah penerimaan dari beberapa jenis bidang usaha hutan rakyat  dan 

bukan hutan rakyat pet tahun (Rp/tahun)  
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∑ Cn  : jumlah pengeluaran dari beberapa jenis bidang usaha atau / hutan 

rakyat dan bukan hutan rakyat per tahun (Rp/tahun) 

2. Pendapatan dari hutan rakyat :

Pa = ∑ Da - ∑ Ca

Keterangan :

Pa  : Pendapatan dari kegiatan hutan rakyat per tahun (Rp/tahun)

Da  : Penerimaan dari hutan rakyat per tahun (Rp/tahun)

Ca  : Pengeluaran dari hutan rakyat per tahun (Rp/tahun)

3. Persentase pendapatan dari hutan rakyat terhadap pendapatan rumah tangga

petani :

Pt = Pa / Prt x 100%

Keterangan :

Pt  : Persentase pendapatan hutan rakyat dari pendapatan totalnya per tahun

(%)

Pa : Pendapatan dari kegiatan hutan rakyat per tahun (Rp/tahun) 

Prt : Pendapatan rumah tangga petani per tahun (Rp/tahun) 

4. Pendapatan perkapita dari suatu rumah tangga :

Pr = Prt / Ja

Keterangan :

Pr  : Pendapatan per kapita per tahun (Rp/tahun)

Prt  : Pendapatan rumah tangga per tahun (Rp/tahun) 

Ja  : Jumlah anggota keluarga 


