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3. METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian skripsi ini dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2012 

sampai 14 Januari 2013 di Kawasan Megamendung “Kebun Citra Sehat 

Organic”, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian dipilih 

secara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa daerah 

tersebut merupakan salah satu sentra produksi sayuran organik di Jawa Barat. 

3.2 Jenis dan Metode Penelitian 

Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif, yakni meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta- fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang 

diselidiki (Nazir, 1988). Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif. 

3.3 Teknik Penentuan Partisipan dan Key Informant 

Partisipan yang dipakai adalah menejer dan para pekerja di Kebun Citra 

Sehat Organic di Dusun Lemah Nendeut, Desa Sukagalih, Kecamatan 

Megamendung, Kabupaten Bogor. Jumlah partisipan yang diamati adalah 5 

orang. Kemudian untuk lebih memperjelas data yang diambil, maka penulis 

juga mewawancarai beberapa key informant (sumber kunci) yang telah 

membantu dalam memperjelas hasil yang telah diperoleh dari para partisipan. 

Key Informant (sumber kunci) yang diwawancarai antara lain, Peneliti 

Pertanian Organik, Petugas Penyuluh Lapangan serta Praktisi Ahli (ahli 

dalam bisinis pertanian organik). Dalam penentuan partisipan serta Key 

informant, dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yang mengacu 

pada tujuan penelitian (Soekartawi, 2002). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang dipakai yaitu dengan wawancara, 

observasi lapangan dan dokumentasi secara langsung terhadap partisipan. 

Kegiatannya antara lain: 
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1. Wawancara: melakukan wawancara langsung dengan petani 

hortikultura yang tidak lain adalah partisipan dalam penelitian ini 

2. Observasi: melakukan observasi atau kunjungan lapangan langsung ke 

rumah maupun ke lahan tempat para petani melakukan aktifitas 

pertanian hortikultura 

3. Dokumen: mencari data yang terkait dengan penelitian dan juga yang 

berkaitan dengan partisipan yang bisa menunjang dalam penelitian. 

Selain itu juga dilakukan dokumentasi berupa foto memakai kemera 

digital, serta rekaman menggunakan alat recording saat wawancara 

dengan responden yang bisa digunakan sebagai bukti otentik atau bukti 

yang sah 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai adalah diskriptif kualitatif. Di mana 

nanti hasil dari penelitian yang didapat diolah dan dideskripsikan sesuai 

dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Hasil yang dipakai adalah hasil 

apa adanya yang didapat dalam proses wawancara dan observasi lapangan. 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Untuk memastikan kebenaran dari hasil yang diperoleh, digunakan uji 

keabsahan data dengan teknik triangulasi. Pengujian dengan teknik 

triangulasi ini dilalukan dengan cara mencari informasi dari orang lain yang 

tentunya mengetahui serta paham akan objek yang sedang diteliti. 

3.7 Uji Amatan 

1. Peneliti mengamati proses pemasaran dan permasalahan yang dihadapi 

petani selama proses pemasaran sayuran organik 

2. Peneliti mengamati manfaat dari pemasaran sayuran organik 

 


