
 

 

8 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Penelitian skripsi dilaksanakan pada bulan 21 Desember 2012 sampai 20 

Januari 2013 berlokasi di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah penghasil 

sayuran organik dan anorganik. 

 

3.2.  Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan 

menggunakan metode penelitian studi kasus komparatif, dimana kasus yang akan 

diteliti yaitu membandingkan lahan pertanian organik dengan lahan anorganik 

disekitar lahan organik yang relevan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, 

pengairan, lokasi, nilai ekonomi, dan investasi. 

 

3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan partisipan, 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari  

instansi terkait penelitian seperti Balai Penelitian Bogor, serta data dari berbagai 

studi literatur yang dapat mendukung penelitian. Data-data pendukung untuk 

melengkapi hasil wawancara, meliputi catatan penelitian dan data relevan lain 

untuk penelitian ini.  

 

3.4.  Teknik Penentuan Partisipan dan Key informant  

 Partisipan yang dipakai adalah 4 orang yang terdiri dari, 1 manajer lahan 

organik dan 1 pemilik lahan anorganik (penentuan nilai investasi tanah), dan 2 

orang pengelola lahan organik dan anorganik dengan dua komoditas yang sama 

yaitu brokoli dan wortel di Kecamatan Megamendung yang sudah bekerja selama 

lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk lebih memperjelas data yang diambil, maka 

penulis juga akan mewawancarai beberapa key informant yang merupakan sumber 

kunci untuk membantu dalam memperjelas hasil yang telah diperoleh dari para 

partisipan. Key informant yang akan diwawancarai antara lain, mandor lapangan,  

petugas penyuluh lapangan yang bertugas di daerah Kecamatan Megamendung 

dan perangkat desa atau wakil kepala desa yang ada di Kecamatan Megamendung. 

Dalam penentuan partisipan serta key informant, dilakukan secara sengaja 
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(purposive) yang mengacu pada tujuan penelitian (Soekartawi, 2002). Hal tersebut 

bisa dilihat berdasarkan tabel dibawah.  

Tabel 3.1 Penentuan Partisipan dan  Key informant 

Nama Keterangan Pendidikan 
Pengalaman 
(TH) 

Li Pok Thyim 
 

Partisipan, menjabat sebagai manajer Kebun Citra Sehat 
Organik, pertimbangannya paham akan nilai investasi 

SMP 
4 

Jaya 
 

Partisipan, merupakan pengelola lahan organik yang paham 
akan teknik budidaya SD 4 

Magdalena 
 

Partisipan, pemilik lahan anorganik dengan pertimbangan 
paham akan nilai investasi tanah S1 13 

 Mumuh 
 

Partisipan, merupakan pengelola lahan anorganik yang paham 
akan teknik budidaya SD 12 

Agus 
 

Key informant, mandor lapangan lahan organik yang bertugas 
sebagai pengawas lahan dan paham akan teknik budidaya  S1 3 

Yana 
 
 

Key informant, sebagai mandor lapangan lahan anorganik 
yang bertugas sebagai pengawas lahan dan paham akan teknik 
budidaya SD 12 

Ubedilah 
 
 

Key informant, sebagai wakil kepala desa Sukagalih, Kec. 
Megamendung. Kab. Bogor yang paham akan nilai investasi 
daerah penelitian SMA 3 

Asep 
 

Key informant, petugas penyuluh lapangan yang paham akan 
kondisi lahan di daerah Bogor SPMA 32 

Sumber : Data Primer, 2012 

 

3.5   Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang dipakai adalah diskriptif kualitatif.  Dimana nanti 

hasil dari penelitian yang didapat akan diolah dan dideskripsikan sesuai dengan 

tujuan penelitian yang ingin dicapai. Hasil yang ada akan diolah dengan analisis 

naratif yang dianggap sebagai cerita yang diambil untuk disajikan atau diedit dari 

urutan kejadian, dimana unsur-unsur yang dijelaskan dan diceritakan kembali. 

Diskriptif struktur naratif berdasarkan tindakan pilihan, dan kesulitan pada 

pengambilan suatu data (Iyan, 2010). Untuk data yang bersifat kuantitatif akan 

dianalisis dengan alat analisis software Microsoft Excel 2007, rumus analisis yang 

dapat membantu dalam pengelola data kuantitatif adalah sebagai berikut (Suratiyah, 

2003): 

Analisis data Keterangan 
Pendapatan (TR) = Q x P  
 

Q: harga / Rp 
P: volume/ unit 

Biaya produksi (TC) = VC + FC  
 

VC: biaya variabel (Rp/ Ha/mt) 
FC: biaya tetap (Rp/ Ha/mt) 

Untuk perhitungan biaya tetap berupa 
biaya penyusutan dengan menggunakan 
metode garis lurus adalah sebagi berikut. 
Penyusutan:       1                 Harga peroleh 
                  Umur ekonomis 
 

 
Satuan biaya penyusutan (Rp/th) 
Satuan umur ekonomis (th) 
Satuan harga peroleh (Rp) 

Keuntungan petani  (π) = TR - TC 
 

π = keuntungan petani 
TR = pendapatan  (RP/ Ha/ mt) 
TC = biaya yang dikeluarkan (RP/ Ha/ mt) 
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3.6  Uji Keabsahan Data 

 Untuk memastikan kebenaran dari hasil yang diperoleh, digunakan uji 

keabsahan data dengan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan cara yang paling 

umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. 

Pengujian dengan teknik trianggulasi penggumpulan data, waktu dan sumber yang 

dilalukan dengan cara mencari informasi dari orang lain yang tentunya 

mengetahui serta paham akan objek yang sedang diteliti (Sutopo, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


