
BAB III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan KTH Alam Bukit Sejahtera Jalur Kenari, Desa 

pemayungan, Kecamatan Sumay yang merupakan kawasan blok II PT ABT yang sedang 

melakukan kegiatan agroforestry dengan komoditas vanili. Kegiatan ini dilakukan pada bulan 

Mei 2021. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan yaitu berupa : 

a. Data primer yang dibutuhkan adalah wawancara terbuka dengan beberapa karakteristik 

responden (usia, pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan luas lahan). 

b. Data sekunder yang dibutuhkan adalah data umum yaitu jenis dan jumlah tanaman yang 

di rencanakan dalam program agroforestry komoditas vanili, data agroklimat, topografi 

dan sebaran jenis tanah blok II PT ABT, data kesesuaian lahan vanili di Indonesia, keadaan 

penduduk dan sejarah singkat Desa yang diperoleh dari instansi negeri, kecamatan dan 

lembaga-lembaga yang berkaitan, dokumen hasil penelitian di perpustakaan dan internet.  

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu : 

a. Melakukan wawancara terencana 

Wawancara dilakukan secara terbuka kepada anggota KTH Alam Bukit Sejahtera 

dengan daftar pertanyaan berupa usia, tingkat pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, 

pendapatan dan luas lahan. Data tersebut akan digunakan sebagai variabel dari 

parameter dampak sosial dan ekonomi yang akan terjadi pasca kegiatan 

agroforestry. 

b. Mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara browsing data dari internet ( Data 

topografi, iklim dan sebaran jenis tanah Blok II PT ABT, data kesesuaian lahan 

tanaman vanili) data tersebut akan digunakan sebagai variabel dalam parameter 

ekologi dan kesesuaian lahan yang akan terjadi pasca kegiatan agroforestry. 

 

 

 



c. Melakukan analisis hasil 

1. Dampak sosial : Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk dampak sosial. 

2. Dampak Ekonomi : analisis finansial usahatani yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kelayakan usaha dari pola tanam yang diupayakan dengan 

menggunakan : 

o Net present value (NPV) 

o Internal Rate of Return (IRR). 

3. Dampak Ekologi dan Kesesuaian lahan : Pengamatan tidak dilakukan secara 

suvey langsung melainkan dengan literatur yang di browsing melalui data 

internet. Analisisnya adalah dengan mencocokkan (Matching) data karakteristik 

lahan (data topografi, agroklimat dan sebaran jenis tanah kawasan blok II PT 

ABT) dengan data syarat tumbuh tanaman vanili. Hasil membandingkan 

(Matching) tersebut, kemudian akan diklasifikasi dalam kelas sangat sesuai (S1), 

cukup sesuai (S2), sesuai marginal (S3) dan tidak sesuai (N) 

d. Melaporkan hasil penelitian 

Hasil penelitian yang telah dianalisis dibuat secara deskriptif. 

 

3.4 Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi 

deskriptif. Dalam riset kualitatif, peneliti dituntut bersikap objektif dan memisahkan diri dari 

data. Dalam metode ini peneliti harus memahami bahwa analisis isi merupakan suatu metode 

untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif 

terhadap pesan yang tampak.  

Penelitian analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis isi ini tidak 

dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan di antara variabel. 

Analisis isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu 

pesan. Berikut merupakan variabel dan parameter yang akan diuji. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1. Variabel dan Parameter yang Diamati 

No. Variabel Parameter 

1. Sosial Tingkat usia produktif 

  Tingkat pendidikan anggota 

  Jenis pekerjaan anggota 

2. Ekonomi NPV 

  IRR 

3. Ekologi Data kesesuaian lahan tanaman vanili 

  Data topografi kabupaten Tebo 

  Data iklim kabupaten Tebo 

  Peta jenis tanah kabupaten Tebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


