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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Ngabab dan Desa Sukomulyo Kecamatan 

Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian pada bulan 

Agustus sampai bulan September 2018. Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 

3.1 dan Gambar 3.2  

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, kamera, dan 

dibantu dengan software statistika untuk pengolahan data. Bahan yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder yang didapat dari pengelolaan hutan berbasis 

agroforestri di Desa Ngabab dan Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon, Kabupaten 

Malang, Provinsi Jawa Timur. 

PETA SUKOMULYO 

Gambar 3.1 Peta Desa Ngabab 

Gambar 3.2  Peta Desa Sukomulyo 
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3.3 Metode Penelitian 

Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

primer diperoleh dengan observasi lapang dan wawancara. Data sekunder 

diperoleh dari studi literature dari instansi terkait. Data lapangan diperoleh dengan 

melakukan survei pada beberapa petani secara purposive dengan prinsip 

keterwakilan yang difokuskan pada petani dari Desa Ngabab dan Desa 

Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 

3.3.1 Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel penelitian yaitu petani agroforestri di Desa Ngabab 

dan Desab Sukomulyo dilakukan dengan menggunakan metode non-probability 

sampling yang berarti setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau 

peluang yang sama sebagai sampel, hal ini dikarenakan populasi dari responden 

penelitian tidak dapat diketahui secara pasti. Pengambilan sampel penelitian 

dalam suatu populasi dilakukan dengan menggunakan metode Slovin untuk 

menentukan jumlah sampel yang bisa diambil sehingga sampel dapat mewakili 

keseluruhan populasi yaitu petani yang ada di Desa Ngabab dengan jumlah petani 

3087 orang dan Desa Sukomulyo dengan jumlah petani 3061 orang melihat dari 

data demografi desa. Menurut Sevilla “apabila dalam pengambilan sampel 

menggunakan rumus Slovin maka terlebih dahulu ditentukan batas toleransi 

kesalahannya. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dalam bentuk persentase. 

Semakin kecil toleransi kesalahan yang diambil dalam mengambil sampel maka 

akan semakin akurat sampel dalam menggambarkan suatu populasi. (Sevilla, et. 

al, 1960) batas tolerasi yang diambil untuk penelitian ini adalah sebesar 10% yang 
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artinya memiliki tingkat akurasi sebesar 90%. Rumus Slovin adalah sebagai 

berikut : 

 𝑛 =
6148

1+(6148(10%2))
 = 98 responden 

 

Keterangan: 

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Pemilihan responden penelitian dilakukan melalui teknik purposive 

sampling yaitu responden penelitian dipilih secara sengaja oleh koresponden 

dengan mempertimbangkan umur serta keluangan waktu yang dimiliki oleh 

responden untuk mengisi kuesioner yang diberikan oleh penulis. Sugiyono 

mengatakan bahwa ”teknik purposive sampling adalah teknik di mana responden 

dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang 

sesuai dengan tujuan penelitian” (Sugiyono, 1999).  

3.3.2 Metode Penelitian Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2005) “menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 

luas”. Menurut Nazir (1988) “mengemukakan bahwa ditinjau dari jenis masalah 

yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan, serta tempat dan waktu, maka 

penelitian dibagi menjadi beberapa jenis”, yaitu: 
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3.3.3 Metode survei 

Menurt Nazir, “Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-

keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari 

suatu kelompok ataupun suatu daerah” (Nazir, 1988). Pada metode survei ini 

terlebih dahulu menentukan responden yang paling berpengaruh di desa sekitar 

kawasan penelitian yang selanjutnya responden pertama akan menunjuk 

responden kedua sebagai memperkuat informasi dari responden pertama dan 

sampai mendapatkan informasi yang sama antar responden.  

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1987). 

Koesioner ditentukan berdasarkan metode sampling Snowball. Teknik sampling 

snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil 

sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti 

menyajikan suatu jaringan melalui gambar sociogram berupa gambar lingkaran-

lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran 

mewakili satu responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar 

responden atau antar kasus (Neuman, 2003). 

Kerlinger mengemukakan bahwa metode survei adalah penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah 
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data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian 

relatif distribusi, dan hubungan antar variabel. Sosiologi, maupun psikologis. 

Survei pada dasarnya tidak berbeda dengan research (penelitian). 

Pemakaian kedua istilah ini kerap kali hanya dimaksudkan untuk memberikan 

penekanan mengenai ruang lingkup. Menurut Zulnaidi (2007), Research 

memusatkan diri pada salah satu atau beberapa aspek dari objeknya, survei 

bersifat menyeluruh yang kemudian akan dilanjutkan secara khusus pada aspek 

tertentu bilamana diperlukan studi yang lebih mendalam. Lebih lanjut lagi 

Zulnaidi mengemukakan beberapa studi yang termasuk dalam metode survei 

yakni: Survei kelembagaan (institutional survei), analisis jabatan/ pekerjaan (job 

analysis), analisis dokumen (documentary analysis), analisis isi (content 

analysis), survei pendapat umum (public oppinion survey) dan survei 

kemasyarakatan (community survey) 

Menurut Nazir dalam bukunya Metode Penelitian, mengemukan terdapat 

banyak sekali penelitian yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

survei, diantaranya adalah survei masalah kemasyarakatan, survei komunikasi dan 

pendapat umum, survei masalah politik, survei masalah pendidikan, dan lain 

sebagainya” (Nazir, 1988). 

3.3.4 Metode deskriptif kesinambungan 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara 

terus menerus atau berkesinambungan, sehingga diperoleh pengetahuan yang 

menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan kekuatan-kekuatan sosial yang 



17 

diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam suatu periode yang 

lama. 

Menurut Nazir (1988) mendefinisikan metode deskriptif 

berkesinambungan atau continuity descriptive research sebagai kerja meneliti 

secara deskriptif yang dilakukan secara terus menerus atas suatu objek penelitian. 

Salah satu contoh metode penelitian deskriptif berkesinambungan ini yang 

mempelajari status akademis dari mahasiswa tingkat persiapan dari Colorado 

State College of Education pada tahun 1930. Penelitian dilakukan dalam waktu 

empat tahun, dengan menelusuri status akademis sejak tingkat persiapan sampai 

dengan lulus sarjana muda. 

3.4 Metode Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data yang telah diperoleh nantinya akan dilakukan 

secara manual ataupun menggunakan komputer dengan program (Microsoft Office 

Excell). Dalam pengolahan data awal yaitu membuat tabulasi sederhana dengan 

program (Microsoft Office Excell) yang kemudian hasil tabulasi tersebut akan 

dimasukkan ke dalam program SPSS ( Statistical Package for the Social 

Sciences). Software SPSS membantu pengurutan data dari kecil ke besar ataupun 

sebaliknya sehingga pengamat bisa secara cepat mendapatka nilai data terkecil 

dan terbesar. Selain itu, pengguna software SPSS dapat melihat median sebagai 

urutan pusat data dan rentangan sebagai ukuran penyebaran data. Penyajian 

tersebut tentu memudahkan penghitungan pusat dan sebaran data, mengetahui 

distribusi data simetris atau tidak (Tim Statistika Elementer. 2007). 




