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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Penentuan Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

      Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu disesuaikan  dengan tujuan 

penelitian (Singarimbun 1995). 

      Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Desa Sidopekso tepatnya di 

Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Rata-rata petambak di Desa 

tersebut berbudidaya udang vanname. Pemilihan obyek lokasi penelitian ini 

dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan mempetimbangkan bahwa 

Desa tersebut produktivitas udang vanname (Litopaneaus vannmei) lebih tinggi 

dibandingkan lainnya, selain itu juga mulai dilakukan pengembangan tambak 

busmetik oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo sehingga 

dari sinilah diharapkan didapat informasi yang aktual mengenai sikap petambak 

terhadap teknologi busmetik dalam keberlanjutan peningkatan produktivitas 

udang vanname (Litopaneaus vannamei) pada lahan sempit. Penelitian ini 

dilakukan kurang lebih satu bulan yaitu 26 Desember 2016-22 Januari 2017. 

 

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel 

      Populasi menurut (Sugiyono 2011), adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, 

sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi
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tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada. Pengambilan 

sebagian dari populasi dimaksudkan sebagai representasi dari seluruh populasi 

sehingga kesimpulan juga berlaku bagi keseluruhan populasi. Berdasarkan 

pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi penelitian ini adalah 

petambak khususnya yang menggunakan teknologi busmetik dalam budidaya 

udang vanname (Litopaneaus vannamei). 

      Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil secara sensus 

yaitu pengambilan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi dari 

jumlah populasi sebesar 30 petambak udang vanname di Desa Sidopekso 

Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. 

      Menurut (Suharsimi 2006), bahwa apabila subyek kurang dari seratus, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi, tetapi jika 

jumlah subyek besar dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% atau lebih, ukuran 

sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30-500 orang.  

      Berdasarkan pendapat tersebut bahwa keseluruhan populasi dalam penelitian 

ini dengan jumlah populasi tidak lebih besar dari 100 orang maka peneliti 

mengambil sampel 100% dari jumlah populasi yang ada. Sampel dalam penelitian 

ini adalah semua petambak yang melakukan budidaya udang vanname 

(Litopaneaus vannamei) dengan teknologi busmetik sebanyak 30 orang. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

      Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer 

yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara, observasi 

dan data sekunder berupa sumber pustaka/literatur dari internet, jurnal ilmiah serta 

buku-buku atau dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai informasi. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

3.3.1 Sumber Data Primer 

      Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan 

pertama). Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui 

kuisioner, wawancara peneliti dengan narasumber dan pengamatan di lapang. 

Data tersebut akan diolah berdasarkan metode yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

3.3.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. 

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer oleh karena itu 

tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber informasi untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan  

antara lain :  

a) Data yang diperoleh melalui berbagai sumber data yang relevan berupa buku 

referensi 

b) Laporan kegiatan 

c) Sumber pustaka/literatur dari internet 
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d) Jurnal ilmiah serta informasi yang bersumber dari instansi terkait seperti Badan 

Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan 

dan Perikanan dan instansi pemerintah lainnya. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

      Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Pengamatan/Observasi 

      Observasi merupakan proses yang kompleks tersusun dari proses biologis dan 

psikologis, dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Metode observasi dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek yang akan diteliti, dalam 

melakukan pengamatan mata lebih dominan dibandingkan dengan telinga. Data 

yang dikumpulkan terkait karakteristik usaha petambak udang vanname 

(Litopaneaus vannamei).  

2. Wawancara  

     Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(obyek). Pengumpulan data melalui wawancara sangat menekankan keterampilan 

pewawancara dalam berkomunikasi.  
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3. Kuisioner 

    Kuisioner adalah pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi 

petanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau 

sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi 

yang diperlukan peneliti (Mardalis 2004). Penelitian ini menggunakan kuisioner 

yang daftar pertanyaannya dibuat secara terstruktur dalam bentuk pertanyaan 

tertutup. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen yang terkait, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 

5. Pencatatan 

      Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan 

melakukan pencatatan terhadap data yang ada pada instansi-instansi yang 

berhubungan dengan penelitian. 

6. Studi Pustaka 

     Studi pustaka dilakukan dengan cara menggali teori-teori yang telah 

berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode 

serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data dan menganalisis data 

yang telah dipergunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

      Suatu variabel diperlukan alat ukur yang biasa disebut instrumen. Menurut 

(Djaali 2000) dalam (Matondang 2009), menyatakan bahwa secara umum yang 
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dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang karena memenuhi persyaratan 

akademis maka dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek 

ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. 

      Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Jadi 

validitas ingin mengukur apakan pertanyaan dalam kuisioner yang sudah dibuat 

betul-betul mengukur apa yang hendak diukur. Reabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, 

dengan kata lain suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali 2002).  

 

3.6 Metode Analisis Data 

      Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris 

yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan 

bukan rangkaian angka seta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur 

klasifikasi. Analisis data kualitatif menggunakan kata-kata ruang biasanya disusun 

kedalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau 

statistika sebagai alat bantu analisis. 

      Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif untuk 

mengidentifikasi karakteristik usaha petambak budidaya udang vanname, metode 
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model sikap multiatribut fishbein untuk mengetahui sikap petambak terhadap 

teknologi busmetik dalam keberlanjutan peningkatan produktivitas udang 

vanname (Litopaneaus vannamei) pada lahan sempit di Kabupaten Probolinggo. 

 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

      Metode analisis data yang digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik 

usaha budidaya tambak udang vanname (Litopaneaus vannamei) di Desa 

Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah metode analisis 

deskriptif. Menurut (Nazir 2005), analisis data deskriptif merupakan metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 

      Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik responden, 

usaha budidaya tambak udang vanname (Litopaneaus vannamei) di Desa 

Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Penjelasan ini dilakukan 

untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fakta-fakta budidaya udang 

vanname. 

 

3.6.2 Instrumen Pengukuran Model Sikap Multiatribut Fishbein 

      Para peneliti membuat instrumen pengukuran sikap dengan menyesuaikannya 

ke dalam Bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Istilah sangat baik  (very 
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good) dan buruk (very bad)  pada pengukuran ei diubah dengan istilah sangat 

penting dan tidak penting, sedangkan istilah very like diubah menjadi dua kata 

sifat yang dapat menjelaskan atribut yang dimaksud (Sumarwan 2011). 

      Instrumen pengukuran sikap dalam penelitian ini menggunakan istilah sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Instrumen untuk 

mengukur sikap ei dan bi dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Instrumen Pengukur Sikap bi dan ei 

Instrumen untuk mengukur komponen bi dan ei dari atribut teknologi busmetik  

1. Padat penebaran  

    Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

2. Tahan hama dan penyakit 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

3. Masa/umur panen 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

4. Daya tumbuh 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

5. Efisiensi penggunaan pakan 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

6. Efisiensi penggunaan pupuk 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

7. Pemeliharaan 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

8. Harga alat 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

9. Kemudahan penggunaan alat 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

10. Ketersediaan alat 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

11. Tahan bocor 

 Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

12. Ketersediaan Oksigen 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 

13. Produktivitas 

Sangat setuju 

 

+2 +1 0 -1 -2 

 

Sangat tidak setuju 
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3.6.3 Analisis Sikap Multiatribut Fishbein 

      Model ini dikembangkan oleh Martin Fishbein. Menurut Fishbein merupakan 

fungsi dari persepsi dan penilaiannya terhadap berbagai atribut dari obyek sikap. 

Ada tiga konsep yang dinyatakan Fishbein yaitu (Suryani 2008). 

1). Model sikap terhadap obyek 

      Model ini lebih aplikatif penerapannya untuk mengetahui sikap konsumen 

terhadap suatu produk atau obyek sikap yang lain. Mengacu pada model ini, sikap 

konsumen terhadap suatu produk atau merek tertentu merupakan fungsi dari 

evaluasi (penilaian) individu terhadap atribut atau keyakinan mengenai produk 

tersebut. Konsumen yang memiliki keyakinan positif terhadap suatu produk akan 

memilik sikap yang positif. Dirumuskan Fishbein secara sistematis : 

AO  ∑      
    

Keterangan : 

AO = keseluruhan sikap individu terhadap obyek. 

bi = apakah keyakinan terhadap produk I suatu obyek kuat atau tidak 

ei = evaluasi kebaikan atau keburukan suatu atribut 

∑ = Penjumlahan dari sejumlah atribut. Kolom untuk menghitung sikap 

setiap responden dan baris untuk menghitung rata-rata sikap secara 

keseluruhan 

n = jumlah keyakinan 

      Jika menggunakan model ini, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah 

menentukan atribut obyek sikap. Contoh, jika peneliti akan mengkaji sikap 

konsumen terhadap internet banking, maka langkah pertama yang dilakukan 
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adalah menentukan atribut internet banking dan telephone banking secara umum. 

Informasi mengenai atribut ini biasanya pemasar menggunakan focus group atau 

mewawancarai konsumen tentang atribut yang dipandang penting ketika 

memanfaatkan internet banking. Langkah kedua, adalah menganalisis dimensi 

evaluatif dari setiap atribut (ei). 

      Model Fishbein memungkinkan para pemasar mendiagnosis kekuatan dan 

kelemahan merek produk secara relatif dibandingkan dengan merek produk 

pesaing dengan menentukan bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif merek, 

produk pada atribut-atribut penting. Ilustrasi model Fishbein digambarkan pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Fishbein 

      Model Fishbein memperlihatkan bahwa sikap terhadap obyek (Ao) bergantung 

pada probabilitas bahwa suatu obyek mempunyai atribut-atribut tertentu (bi) dan 
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pada tingkat yang diinginkannya atribut-atribut itu (ei). Konsumen mulai 

mengevaluasi atribut-atribut tertetu yang ada pada atribut internet banking. 

Kepercayaan atas internet banking ini kemudian terbentuk, nasabah percaya  

bahwa internet banking memberikan kemudahan, menjaga kerahasiaan dan 

keleluasaan dalam melakukan transaksi perbankan. Kepercayaan terhadap obyek 

adalah jumlah total dari kepercayaan dan nilai-nilai yang tidak hanya satu atribut 

saja, tetapi atribut secara keseluruhan yang relevan. 

      Konsumen harus memperhatikan merek dari suatu produk ketika 

mengevaluasi atribut yang dimiliki oleh masing-masing merek tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam mengevaluasi dan memberi nilai kepercayaan, 

seorang konsumen haruslah mengenal produk dan pernah merasakan manfaat dari 

produk tersebut (Sumarwan 2003). 

      Pengolahan data analisis Fishbein dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program komputer Microsoft Excell 2010. Perhitungan dimulai dengan 

menentukan nilai bi dari tabel tingkat kerpercayaannya, kemudian menghitung 

nilai ei dari setiap tabel tingkat evaluasi atribut. Nilai sikap akhir Ao diperoleh 

dengan mengalikan nilai ei dan bi setiap atribut setiap atribut, kemudian 

menjumlahkan nilai dari masing-masing tabel.   

 




