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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2014 di Desa Buana Sakti Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur.  Pemilihan lokasi secara purposive 

karena kondisi hutan rakyat yang masih terjaga dengan baik (Pemerintah Daerah 

Lampung Timur, 2014).  

 

3.2. Objek dan Alat Penelitian 

 

Objek pada penelitian ini adalah kepala keluarga (KK) petani pengelola hutan 

rakyat di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Lampung Timur.  Alat yang 

digunakan antara lain:  alat tulis, kamera, kuesioner, dan laptop.  

 

3.3. Jenis Data 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  Data primer meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal, 

ketersediaan kredit hutan rakyat, ketersediaan sarana produksi, pendapatan petani 

dari hutan rakyat, dan interaksi petani.  Data sekunder merupakan  data pelengkap 

untuk mendukung penelitian. Data ini meliputi keadaan umum lokasi penelitian 

antara lain letak, keadaan fisik lingkungan, keadaan sosial masyarakat, data-data 



24 

 

 

statistik identitas penduduk, serta data lain yang berkaitan dengan penelitian yang 

bersumber dari pustaka ataupun instansi terkait. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

 

 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti dengan 

melihat kondisi lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat.   

2. Wawancara dan pengisian kuisioner dilakukan dengan metode tanya jawab 

secara langsung terhadap petani hutan rakyat untuk memperoleh data rumah 

tangga, potensi ekonomi masyarakat.   

3. Pustaka/literatur yaitu dengan cara membaca dan mengutip teori-teori yang 

berasal dari buku, jurnal, referensi yang relevan, serta data yang didapat dari 

lembaga-lembaga/instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, seperti 

balai desa atau Kantor Kecamatan Batanghari.   

 

3.5. Pengambilan Sampel 

 

Jumlah kepala keluarga yang mengelola hutan rakyat di Desa Buana Sakti adalah 

373 KK (Pemerintah Daerah Lampung Timur, 2014). Jika populasi lebih dari 100 

maka batas error yang digunakan adalah 10—15% (Arikunto, 2000). Penentuan 

besar sampel menggunakan rumus Sugiyono (2009) yaitu: 
  1e N

N
n

2 
  

Keterangan: 

n  = Jumlah responden 

N = Jumlah total kepala keluarga (KK) yang menjadi sampel 

e = tingkat presisi 10% 

  10,1 373

373
n

2 
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  10,01 373

373
n


  

n = 79 KK 

 

Sehingga didapat jumlah responden seluruh dusun  sebanyak 79 responden. 

Jumlah responden tiap dusun yaitu dihitung dengan rumus (Sugiyono, 2009):   

  
  

 
      

Keterangan: 

n = jumlah sampel yang akan diambil tiap dusun. 

N = jumlah total populasi pada empat dusun. 

Ni = jumlah populasi pada dusun ke (i). 

ni = jumlah responden pada empat dusun 

 

Tabel 1. Jumlah sampel tiap dusun Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari 

 

No Nama Dusun Populasi Sampel 

1 Sidomukti  150 32 

2 Sidomakmur 102 22 

3 Sidoluhur  67 14 

4 Sidowaras   54 11 

Jumlah 373 79 

Sumber: Pemerintah Daerah Lampung Timur (2014). 

 

Sampel dipilih dari populasi dengan cara purposive, dengan pertimbangan bahwa 

sampel yang dipilih memiliki lahan hutan rakyat. 

 

3.6. Analisis data  

 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 

Deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, 

menginterpretasikan sesuatu (Sukmadinata, 2006). Kualitatif merupakan prosedur 

yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan (Djajasudarma, 

2006). 
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3.7. Batasan penelitian 

 

 

1. Pendidikan formal yaitu tingkat pendidikan yang dicapai petani pada bangku 

sekolah atau lembaga pendidikan formal berdasarkan ijazah terakhir yang 

dimiliki, diukur dengan tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai petani di 

bangku sekolah  

2. Pendidikan non formal yaitu pendidikan yang diperoleh petani diluar bangku 

sekolah, seperti kegiatan penyuluhan, temu wicara, dan pelatihan. 

3. Ketersediaan kredit hutan rakyat yaitu tersedianya kemampuan untuk 

mendapatkan uang pada saat sekarang sebagai modal usaha dan untuk 

pengembalian modal dikemudian hari.  

4. Ketersediaan sarana produksi yaitu tersedianya input produksi pertanian yang 

mendukung budidaya dan pengelolaan hutan rakyat.  

5. Pendapatan petani dari hutan rakyat yaitu perolehan dari kegiatan usahatani 

dan non usahatani, dengan melihat besarnya pendapatan yang diperoleh petani 

selama satu tahun dan melihat kemampuan petani dalam mencukupi kebutuhan 

keluarga.  

6. Interaksi petani adalah yaitu dorongan untuk memperoleh relasi atau teman 

yang lebih banyak terutama sesama petani dengan bergabung pada kelompok 

tani dan  untuk bekerjasama dengan orang lain dan sesame petani. 

 


