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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

Provinsi Riau yang dimulai pada Bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2017. 

Alasan memilih daerah kecamatan Kampar Karena daerah ini yang kebanyakan 

masyarakatnya terutama petani mengkonversi lahan pertanian mereka. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

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

kuisioner. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lahan 

pertanian. 

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian menggunakan metode purposive sampling. Untuk data kualitatif, 

diperlukan informan sebagai pendukung hasil analisis data kuantitatif. Alasan 

peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memahami dan menjelaskan 

konversi lahan pertanian yang dilakukan oleh petani menurut pemahaman dan 

latar belakang mereka melakukan konversi lahan. Menurut Sitorus (1998). Untuk 

lebih memahami dan mendalami kajian penelitian, peneliti menggunakan strategi 

studi kasus yang merupakan strategi penelitian multi metode yang memadukan 

pengamatan, wawancara dan analisis dokumen. 

Populasi dari penelitian ini adalah petani kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar. Responden yang diambil pada penelitian ini adalah mantan petani 

pemilik lahan pertanian yang telah melakukan konversi lahan pertanian miliknya. 

Terdapat 30 responden penelitian yang peneliti dapatkan di Kecamatan Kampar 

dari 5 Desa terdiri dari Desa Koto Tibun, Padang Mutung, Rumbio, Penyasawan 

dan Batu Belah. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengisian kuesioner 

dan hasil wawancara mendalam. Sementara data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Selain itu data sekunder 
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juga diperoleh melalui literatur-literatur penunjang lainnya seperti buku, artikel 

dari internet, serta makalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini 

3.4. Analisis Data 

 Analisis data dilakukan secara deskriptif, regresi, kualitatif dan kuantitatif. 

Analisis data dilakukan pada seluruh data penelitian yang terkumpul dan secara 

spesifik akan merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada 

permasalahan penelitian. Kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu 

(Amalia dan Maulana. 2009). 

Dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti maka data 

dianalisis sesuai dengan masalah yang akan diteliti antara lain: 

2.4.1. Analisis Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan 

petani pemilik lahan pasca konversi lahan pertanian dengan menggunakan rumus 

Future Value. Menghitung pendapatan konstan dan menentukan perubahan 

pendapatan petani pemilik lahan pasca konversi lahan pertanian.(Keown et al. 

2004). 

 FVn = Pv (1+i)
n
 

 

Dimana : 

FVn : Nilai masa depan diakhir tahun n 

Pv  : Nilai sekarang 

I  : Tingkat bunga 8% (2027) 

N  : Periode tahun 2017-2027 (10 tahun) 

 

2.4.2. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta 

menginterprestasikan data yang ada untuk mengidentifikasi dampak konversi 

lahan pertanian terhadap pendapatan petani.  

 


