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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 

hingga 27 Februari 2019 di Kampung Organik Brenjonk yang beralamat di Dusun 

Penanggungan, Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. 

3.2 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal kegiatan praktik kerja lapangan tentang budidaya tomat ceri 

(Lycopersicum esculentum var. Cerasiforme) secara organik dari hulu hingga hilir 

di Kampung Organik Brenjonk, Trawas – Mojokerto. 

Tabel 3.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan di Kampung Organik Brenjonk Trawas, 

Mojokerto 

No KEGIATAN 
Januari Februari 

I II III IV I II III IV 

1 Pengenalan instansi dan lapangan         

2 
Praktik budidaya tanaman tomat 

ceri organic 

        

3 Pengumpulan data         

4 Penyusunan laporan         

 

3.3 Metode Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) disesuaikan dengan disiplin ilmu dan 

keahlian mahasiswa sesuai dengan prosedur kerja instansi yang terkait. 

Mahasiswa melakukan kegiatan sebagai karyawan PKL dengan berbagai aktivitas. 

Mahasiswa mempelajari kegiatan pelaksanaan budidaya tanaman tomat ceri 

secara organik mulai dari kegiatan hulu sampai hilir di Kampung Organik 

Brenjonk Trawas, Mojokerto. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa dibimbing oleh 

dua orang pembimbing, yaitu : 
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1. Pembimbing Lapang, berfungsi sebagai fasilitator saat di lapangan, 

pembimbing lapang diharapkan menjadi petunjuk utama bagi peserta PKL 

dalam menguasai bidang yang sedang dipelajari dan berhak menegur serta 

mengarahkan peserta PKL jika terjadi suatu kesalahan. 

2. Supervisi, berfungsi sebagai fasilitator dibidang akademik dan memastikan 

bahwa peserta PKL telah menyelesaikan kegiatan PKL sesuai dengan yang 

telah ditentukan. 

Pelaksana Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kampung Organik Brenjonk, 

Trawas menggunakan metode observasi partisipasi (Participant Observation) yaitu 

metode yang ikut berpartisipasi secara langsung dan terlibat dalam berbagai 

kegiatan di Kampung Organik Brenjonk, Trawas. Metode observasi partisipasi, 

terdapat beberapa cara yang akan digunakan pada pelaksanaan kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan di Kampung Organik Brenjonk, Trawas sebagai berikut : 

1. Praktik Kerja Langsung 

Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) ikut serta dalam aktivitas yang 

dilakukan di Kampung Organik Brenjonk, Trawas seperti penyuluhan, 

budidaya dan pengemasan. Kegiatan tersebut bertujuan agar peserta PKL 

mampu memiliki keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan – kegiatan 

yang ada di Kampung Organik Brenjonk, Trawas. 

2. Diskusi dan Wawancara 

Peserta PKL melakukan kegiatan diskusi dan wawancara dengan 

pembimbing lapang dan pembimbing praktik. Hal ini bertujuan agar peserta 

PKL mampu mengetahui dan menerapkan prosedur kerja yang telah di 

tentukan oleh Kampung Organik Brenjonk, Trawas. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Kampung Organik Brenjonk, Trawas sebagai berikut : 

3.4.1 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu alat kelengkapan data yang bertujuan untuk 

menunjang informasi yang sudah di dapat di lapangan sehingga deskripsi dan 

argumentasi yang dimunculkan semakin akurat dan optimal. Dokumentasi ini 
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berupa foto, data kegiatan perusahaan dan data yang berkaitan dengan aktivitas 

yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan. 

3.4.2 Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi 

di Kampung Organik Brenjonk, Trawas dengan pihak terkait lainnya. Wawancara 

dan diskusi dilakukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang teknik 

budidaya tanaman tomat ceri secara organik di Kampung Organik Berjonk, 

Trawas tersebut. Wawancara dilakukan untuk menghimpun data yang dibutuhkan 

untuk penyusunan laporan akhir. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab 

secara langsung dengan Kepala Sie Pelayanan Teknis sehingga diperoleh data 

yang akurat tentang pelaksanaan teknis budidaya tanaman tomat ceri di Kampung 

Organik Berjonk, Trawas. 

3.4.3 Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai refrensi, laporan, 

literature dari data ataupun ringkasan yang diperoleh dari pihak – pihak terkait, 

hasil penelitian terdahulu, bukti – bukti relevan serta instansi terkait yang 

digunakan untuk menunjang data primer dan melengkapi penulisan laporan akhir/ 

pengambilan data sekunder didapat dari dokumentasi dan pustaka yang terkait. 

  


