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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada area sawah di DI Molek 

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang mempunyai luas area 

irigasi seluas 3971 Ha. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Studi Penelitian 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Observasi Lapangan 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan 

data yang tidak diperoleh dari pustaka serta membuktikan kebenaran data-data 

umum yang diperoleh dari pustaka. 

Data observasi yang diperoleh bersifat deskriptif faktual, cermat, dan 

terperinci mengenai keadaan di lapangan, kegiatan manusia, situasi sosial, serta 

kontak kegiatan. 

3.2.2 Dokumentasi 

Bentuk dokumen yang digunakan meliputi data-data, catatan, transkrip 

buku, dokumen, peraturan notulen, dan lain sebagainya. Metode ini dapat dipelajari 
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dari buku dan referensi yang ada hubungannya dengan materi dalam penelitian ini. 

Data-data yang didapat yaitu data mengenai : debit, hasil produksi, dan rencana 

masa tanam. 

3.2.3 Wawancara 

Bentuk pengumpulan data dengan cara ini dilakukan guna mendapatkan 

keterangan, saran, dan tanggapan secara langsung dari pihak-pihak yang bersedia 

diwawancarai. Pihak-pihak tersebut adalah : 

a. Staf dan karyawan dari DPU Pengairan Kepanjen, 

b. Staf dan karyawan dari UPTD Sumber Daya Air dan Irigasi 

Kepanjen, 

c. Staf dan karyawan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

kabupaten Malang 

d. Petani kec. Kepanjen 

3.3 Data Penelitian 

Dalam mencari dan mengumpulkan data, peneliti memperoleh melalui 

berbagai sumber antara lain : 

a. Dokumen, peraturan, notulen dan sejenisnya peneliti dapatkan dari 

DPU Pengairan Kepanjen,  UPTD Sumber Daya Air dan Irigasi 

Kepanjen, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Malang. 

b. Penjelasan dan pengetahuan mengenai irigasi, jaringan irigasi dan 

sebagainya, peneliti dapatkan melalui buku, dan transkrip. 

c. Foto, gambar, dan keterangan lainnya peneliti dapatkan melalui 

observasi di lapangan dan wawancara. 

3.4 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif, 

artinya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan keadaan status fenomena yaitu mengetahui hal-hal yang berhubungan 

dengan keadaan sesuatu sesuai dengan fenomena atau gejala yang terjadi. 

Saluran yang akan diteliti adalah DI Molek yang sumber airnya berasal dari 

Bendung Blobo. Dari penelitian ini akan diketahui volume air yang diperlukan 

untuk kebutuhan lahan pertanian tersebut. 
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3.5 Alur Penelitian 

Gambar 3.2 Bagan Alur Penelitian 

3.6 Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi : 

1. Pengumpulan data.

 Skema jaringan irigasi.

 Data pola tata tanam (PTT).

 Peta Daerah Irigasi.

 Data iklim.

 Data hidrometri.

 Data peta Das Kali Brantas

 Rencana Umum tata ruang (RUTR) kab. Malang.
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2. Menghitung ketersediaan air di Bendung Blobo. 

3. Menghitung kebutuhan Air DI Molek. 

4. Analisa Neraca Air kondisi Existing. 

5. Mehitung perubahan luas area Irigasi berdasarkan RUTR. 

6. Menghitung kebutuhan Air setelah adanya perubahan akibat RUTR. 

7. Analisa neraca air setelah terjadi perubahan lahan. 

8. Optimalisasi pemanfaatan air dengan rencana PTT baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


