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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian  dilakukan di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Penentuan 

lokasi penelitian tersebut dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu 

sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti didasarkan atas kriteria atau 

pertimbangan tertentu. Pemilihan penentuan lokasi penelitian melalui beberapa 

pertimbangan, bahwa Kabupaten Lamongan merupakan daerah sentra tanaman 

pangan seperti komoditas padi dan jagung, kemudian sedikit demi sedikit mulai 

beralih melakukan budidaya komoditas hortikultura salah satunya adalah melon 

Golden Apollo. Pada 3 tahun terakhir ini petani mulai bertambah dalam penanaman 

melon Golden Apollo. Berikut data produksi tanaman pangan dan hortikultura.  

Tabel 3.1 Produksi dan Pertumbuhan Tanaman Pangan dan Hortikultura di 

Kabupaten Lamongan. 

Tahun Tanaman pangan (ton) Tanaman Hortikultura 

(ton) 

Padi Jagung Melon Semangka 

2013 846.275 261.706 369 13.323 

2014 959.135 316.607 478 9.986 

2015 935.176 290.920 1.244,80 10.859,20 

2016 1.053.796 372.162 1.332,30 26.825,00 

Jumlah 3.794.382 1.241.395 3.242,1 60.993,20 

Rata-rata 948.596 310.349 856,025 15.248 

Pertumbuhan 8% 12% 53% 26% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan 2016. 

Data pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa tanaman melon memiliki 

pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan tanaman pangan seperti padi dan 

jagung. Data tersebut membuktikan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini petani 
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melon di Kabupaten Lamongan mulai bertambah, oleh karena itu penelitian 

dilakukan di Kabupaten Lamongan.  

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, dan wawancara langsung 

dengan petani melon Golden Apollo. Data primer yang dibutuhkan : identitas 

responden, yang meliputi umur, pendidikan, tingkat pendapatan, tanggungan 

keluarga, pengalaman budidaya, luas lahan, harga saprodi, harga jual, dan produksi.  

Data sekunder diperoleh melalui instansi-instansi terkait untuk menambah 

informasi dalam penelitian, seperti Badan Pusat  Statistik (BPS), Dinas Pertanian 

Kabupaten Lamongan, internet, literatur yang relevan seperti jurnal, buku, teks, 

majalah, surat kabar, dan sebagainya serta penelitian – penelitian terdahulu yang 

dapat dijadikan bahan rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3.3 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2008) Populasi adalah wilayah generalisasi  terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua petani melon Golden Apollo di Kabupaten Lamongan.  

Penentuan pengambilan sample menurut Arikunto (2006) Apabila kurang 

dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel di 

ambil antara 10 – 15% atau 20 – 25 % atau lebih.  Populasi petani melon Golden 

Apollo di Kabupaten Lamongan berjumlah 121 petani. Berdasarkan keadaan lapang 
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yang ditemui saat pra survei, petani melon Golden Apollo di Kabupaten Lamongan 

merupakan petani yang baru memulai budidaya kurang lebih 5 tahun terakhir. Bisa 

dibilang masih dalam tahap mencoba sehingga belum terlalu banyak petani yang 

membudidayakan melon Golden Apollo. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

yaitu 41 % dari populasi penelitian atau sebanyak 50 petani melon Golden Apollo.  

Teknik pengambilan sampel dilakukan  dengan cara  Random  Sampling ( Sampel 

acak) yaitu setiap anggota populasi berpeluang menjadi sampel atau setiap anggota 

petani melon Golden Apollo berpeluang menjadi sampel.  

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendukung analisis dan 

pembahasan masalah melalui metode berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan cara 

menanyakan secara langsung tentang beberapa hal yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan petani dalam budidaya melon Golden Apollo oleh 

peneliti kepada beberapa pihak atau responden.  

b. Observasi  

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap 

obyek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai 

obyek yang akan diteliti. Obyek yang diamati diantarannya yaitu karakteristik 

petani melon Golden Apollo, faktor sosial dan ekonomi yang berhubungan 

dengan pengambilan keputusan petani.  
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil 

gambar berkaitan materi yang akan dijadikan topik bahasan dan sebagai bahan 

penunjang hasil akhir. Gambar dicantumkan guna memberikan gambaran visual 

yang lebih baik dan lebih jelas.  

3.5 Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Deskripsi kualitatif akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah 

penelitian sesuai dengan fakta yang akurat dan sistematis dimana menjelaskan 

bagaimana tingkat pengambilan keputusan yang meliputi empat tahapan yaitu tahap 

pengenalan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Deskripsi kuntitatif menurut 

Wirartha (2006) layaknya suatu penelitian kuantitatif, kegiatan studi deskriptif 

meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta diakhiri dengan 

kesimpulan yang didasarkan penganalisisan data tersebut. Deskripsi kuantitatif 

menjelaskan keadaan dengan menggunakan angka seperti data faktor sosial (umur, 

pendidikan, tanggungan keluarga dan pengalaman budidaya) dan faktor ekonomi 

(tingkat pendapatan, harga saprodi, luas lahan, harga jual, dan produksi).  

Analisis yang digunakan untuk mengetahui dan mengakaji hubungan antara 

faktor sosial dan faktor ekonomi dengan pengambilan keputusan petani dalam 

budidaya melon Golden Apollo adalah uji Chi-Square dengan tabel kontingensi (2 

x 2). Siegel (1997)  yaitu : 

Rumus Chi Square (𝑥2)  :   

  

dimana :  χ2 = Chi Square 

         r   k 

𝑥2= ∑  ∑  (Oij  - Eij)2 

          i=1 j=1 Eij 
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     Oij = Frekuensi yang diobservasi 

      Eij = Frekuensi yang diharapkan 

Pengambilan kesimpulan analisis output dari SPSS didasarkan 

perbandingan nilai Chi Square (x2 hitung) dengan nilai x2 pada tabel, yaitu dengan 

kategori sebagai berikut : 

1. Nilai x2 hitung  ≥  x2 tabel maka hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis 

alternatif (H1) diterima. 

2. Nilai x2 hitung < x2 tabel maka hipotesiso (H0) diterima dan hipotesis 

alternatif (H1) ditolak.  

H0  =  Tidak ada hubungan antara faktor sosial umur, pendidikan, tanggungan 

keluarga dan pengalaman budidaya dengan pengambilan keputusan 

petani dalam budidaya melon Golden Apollo. 

H1 = Ada hubungan antara faktor sosial umur, pendidikan, tanggungan keluarga 

dan pengalaman budidaya dengan pengambilan keputusan petani dalam 

budidaya melon  Golden Apollo. 

H0 = Tidak ada hubungan faktor ekonomi tingkat pendapatan, harga saprodi, 

luas lahan, harga jual, produksi dengan pengambilan keputusan petani 

dalam budidaya melon Golden Apollo.  

H1 = Ada hubungan faktor ekonomi tingkat pendapatan, harga saprodi, luas 

lahan, harga jual, dan produksi dengan pengambilan keputusan petani 

dalam budidaya melon Golden Apollo.  

 


