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BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa sungai jalau Kecamatan Kampar Utara

Kabupaten Kampar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan oktober 2013

sampai pebruari 2014. Pemilihan lokasi ini dengan alasan sebagai berikut

a. Desa Sungai Jalau adalah salah satu desa dimana sebagian masyarakatnya

melakukan konversi lahan pertanian padi ke perkebunan kelapa sawit.

b. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Desa ini menunjukkan

banyaknya masyarakat setempat melakukan usaha tani kelapa sawit secara

swadaya.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan skunder. Data primer

yang diperlukan diperoleh langsung dari dari petani dan pemuka masyarakat.

Data skunder diperoleh dari instansi terkait mencakup: jumlah petani , luas

lahan, produksi, harga. Pengumpulan data primer dilakukan dengan

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan

penelitian. Kuesioner berperan sebagai pedoman umum untuk mengingatkan

peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

3.3 Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :
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1. Pengamatan Langsung atau Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa

yang terjadi dilapangan, sehinggaa penulis dapat memperkuat data dan

informasi yang ada mengenai manfaat konversi lahan bagi masyarakat

desa sungai jalau kabupatan Kampar.

2. Penyebaran Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara

menyediakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan

pada responden,

3. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh

data dan informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan

terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman

pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang,

peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara

terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir dari suatu penelitian.

(Sukardi:53)

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau

individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui. (Anggoro:42)
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat

yang telah mengkonversikan lahan pertaniannya menjadi lahan perkebunan

sebanyak 25 orang.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang memberikan

keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian .(Anggoro:43)

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan

dana, finansial, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat

menggunakan sampel itu. Kesimpulan akan dapat diberlakukan untuk

populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus benar-benar representatif

(mewakili). Melihat jumlah populasi yang kurang dari 100 orang hanya

berjumlah 25 orang maka semua anggota populasi dijadikan sampel. Menurut

Sugiyono (2005:91-96) jumlah populasi sama dengan jumlah sampel disebut

dengan sampling jenuh atau dengan kata lain adalah sensus.

Adapun populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Sungai jalau

Kabupaten Kampar yang melakukan konversi lahan pertanian padi ke lahan

perkebunan kelapa sawit yaitu berjumlah 25 orang. Disebabkan sedikitnya

populasi, maka penulis menjadikan semua poulasi menjadi sampel yang

disebut dengan sampel jenuh atau teknik sensus.
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3.5 Metode Analisis

Untuk mengetahui manfaat dari konversi lahan pertanian padi ke

perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat desa sungai jalau kabupaten Kampar

penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa

yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai manfaat dari

konversi lahan pertanian padi ke perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat

desa sungai jalau kabupaten Kampar, berdasarkan kenyataan dilapangan dan

hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan

menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterngan yang

mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan

interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.

Analisis deskriftif ini diawali dengan pengumpulan data dengan

menggunakan instrument penelitian, setelah data terkumpul dilakukan

pengkodean, selanjutnya penyajian data dengan mengklasifikasikannya.

Kemudian proses analisa diakhiri dengan penarikan kesimpulan

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P = × 100
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi


