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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi 

 Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penaliti menangkap keadaan 

sebenarnya dari obyek yang akan di teliti. Penentuan tempat penelitian dilakukan 

secara sengaja atau purposive,penelitian ini dilakukan di Desa Bakulan, 

Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dengan pertimbangan tempat ini merupakan 

sentra buah pepaya California yang ada di daerah Blitar, selain di daerah 

Kecamatan Talun ada beberapa kecmatan yang menanam pepaya jenin California. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data primer dab data sekunder, data 

primer adalah data yang diperoleh leh peneliti secara langsung dari responden 

antara lain : (1) data responden ( umur,jumlah anggota keluarga, tingkat 

pendidikan), (2) hasil panen ( dalam seblan mendapatkan hasil panen berapa ton), 

(3) biaya produksi (biaya yang dekeluarkan oleh petani ampai pohon pepaya 

berproduksai), (4) pola kemitraan ( pola uang dipakai untuk melakukan perjanjian 

agar sama-sama menndapat keuntungan) yang dilakukan dengan bertanya 

langsung kepada responden melalui wawncara agar lebih efisien dan akurat, 

sedangkan data sekunder adalah data yang sufah jadi atau data setengah jadi yang 

diperoleh dari pihak lain yaitu kantor desa, data yang diambil dari kantor desa 

meliputi data kadaan wilyah, data jumlah penduduk yang ada disatu desa tersebut, 

mata pencarian warga sekitar, tingkat pendidikan. 
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3.3 Populasi Sampel dan Penentuan Sampel 

 Menurut Margono (2010), populsi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam 

satu lingkup dan waktu yang kita tentukan. Adapun populasai dalam penelitian ini adalah para 

petani pepaya california dan pengepul yang melakukan kontrak kemitraan yang ada di Desa 

Bakulan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi 

(sugiyono 2010). Jumlah anggota populasi sebesar 37 petani pepaya california yang terdiri dari 

25 petani non mitra dan 12 petani mitra, dengan metode penganbilan sampel petani dilaukan 

dengan metode purposive sampling (sengaja). 

3.4 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1.Wawancara  

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan agar dapat menemukan permasalahan yang harus diteliti, danjuga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah respondenya 

sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan ini berdasar pada perkenalan diri sendiri atau selft-eport, 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi (sugiyono, 2014). 

 Maksud dari wawancara adalah mencari atau menjaring informasi dari responden dengan 

percakapan aktual dengan subyek atau pembahan (informant). Waktu dan tempat wawancara 

yang tidak tepat bisa mengakibatkan responden merasa canggung untuk menjawab dan 

menghasilkan data yang kurang tepat, berdasarkan sifat pertanyan wawancara dapat dibagi atau 

dikelompokkan menjadi: 

a). Wawancara Terpimpin 
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 Wawancara ini, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyan yang telah disusun oleh 

pewawancara. 

b). Wawancara Bebas 

 Wawancara ini, responden dan pewawancara terlibat Tanya jawab bebas, tetapi 

pewawancara menggunakan pedoman yang telah ditentukan, kebaikan wawancara ini responden 

tidak sadar bahwa pewawancara mengambil informasi dari dirinya. 

c). Wawancara bebas Terpimpin 

 Wawancara ini adalah paduan dari wawancara bebas dan wawancara terpimpin, 

pewawancara membawa pedoman sebagi garis besar yang akan ditanyakan, byasanya 

wawancara ini dilakukan oleh pewawancara yang pelupaan.  

2. Angket atau Kuesioner  

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila ingin mengetahui dengan pasti 

variabel yang diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden. Serta perlu diperhatikan juga 

bahwa di dalam pembuatan kuesioner, perlu merencanakan jenis pengukuran yang akan 

digunakan.  

Kuesioner meliputi berbagai instrumen di mana subjek menanggapi untuk menulis 

pertanyaan untuk mendapatkan reaksi, kepercayaan, dan sikap. Peneliti memilih atau menjawab 

perangkat pertanyaan yang tepat dan meminta kepada subjek untuk menjawabnya, biasanya 

dalam suatu form yang meminta subjek untuk mengecek responden (misalnya: ya, tidak, 

mungkin). Ini merupakan teknik yang umum dalam pengumpulan data dalam penelitian 
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kependidikan dan kebanyakan penelitian survey menggunakan kuesioner. Kuesioner tidak/belum 

tentu lebih mudah dibandingkan teknik lainnya dan harus dikerjakan secara hati-hati 

(Suharsaputra, 2012). 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila penelitian tahu dengan pasti variabel yang 

aka diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat 

berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara 

langsung atau dikirim melalui pos, atau internet (Sugiyono, 2014). 

3. Observasi  

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan 

tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan 

penggunaan responden kecil (Riduwan, 2008). 

Menurut Suharsaputra (2012), observasi merupakan cara pengumpulan data yang 

didasarkan pada pemantauan atas kejadian, proses yang terjadi. Observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik tergantung unsur-unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau 

gejala-gejala/fenomena dalam objek penelitian. Bentuk perolehan data dari observasi bersifat 

langsung dari lapangan, namun demikian kemungkinan kekeliruhan dalam melakukannya bisa 

saja terjadi karena luasnya objek yang diamati/diobservasi/dipantau, untuk itu diperlukan suatu 

pedoman observasi yang dapat memberikan focus pada kegiatan dan atau proses yang terjadi. 
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Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan 

kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi 

juga objek-objek alam yang lain (Sugiyono, 2014). 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data dari sumber non manusia. Sumber ini 

terdiri atas dokumen dan rekaman.  Rekaman dapat diartikan sebagai setiap tulisan atau 

pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individu atau organisasi dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa, sedangkan dokumen pribadi merupakan catatan atau 

karangan seseorang tertulis mengenai tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen 

Resmi adalah dokumen internal (memo, pengumuman, instruksi, aturan, rekaman hasil rapat) 

dan dokumen eksternal berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial, 

misalnya majalah, bulletin, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media massa. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan, maka data-

data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode 

kualitatif maupun metode kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan dengan cara 

mendeskriptifkan alasan penyebab petani pepaya california memilih untuk bermitra atau mandiri 

serta perjanjian harga bagi yang mengikuti mitra ataupun petani pepaya mandiri dengan 

pengepul yang melakukan kemitraan di Desa Bakulan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, 

sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji t (independent sample t test) 
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untuk menguji perbedaan hasil panen dan pendapatan petani pepaya calofornia di Desa Bakulan 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Adapun penjelasan metode analisis data yang dilakukan 

dalam pembuatan skripsi antara lain yakni sebagai berikut : 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. 

Penelitian deskripsi menggambarkan suatu situasi/fenomena secara detail dan lebih menekankan 

pada jawaban pertanyaan how (bagaimana) dan who (siapa). Dalam penelitian deskripsi dimulai 

dengan subjek yang terdefinisikan dengan baik kemudian menggambarkan/mendeskripsikannya 

dengan akurat. Penelitian deskripsi banyak kesamaannya dengan penelitian eksplorasi dan dalam 

mengumpulkan datanya umumnya menggunakan teknik surve, penelitian lapangan, analisis 

konten (Suharsaputra, 2012). 

Metode analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk memberikan 

gambaran atau penjelasan tentang penyebab alasan petani pepaya california memilih untuk 

bermitra atau memilih untuk mandiri serta menegetahui isi perjanjian harga bagi petani mitra 

serta petani mandiri di Desa Bakulan Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. 

3.5.2 Analisis Pendapatan 

Analisis pendapatan dilakukan untuk menentukan Variabel Cost (VC), Fix Cost (FC), 

Total Cost (TC), Total Revenou (TR), serta Pendapatan (Ƞ). Adapun biaya yang dikeluarkan oleh 

petani di Desa Bakulan Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yaitu biaya Variabel Cost (VC) 

misalnya pupuk, peptisida, dan lain sebagainya dan juga biaya peralatan misalnya cangkul, 

tangki semprot, sabit , dan lain sebagainya. 
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Analisis pendapatan ini dapat dilakukan menggunakan rumus-rumus dibawah ini yakni 

antara lain: 

Perhitungan Total Cost (TC) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

TC  = FC + VC 

Perhitungan Total Revenou (TR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

TR = p x q 

 

Keterangan : 

TR  : Penerimaan (Rp) 

P : Harga (Rp) 

Q : Jumlah panen pepaya (Kg) 

 

 

Perhitung pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Ƞ = TR –TC 

Keterangan : 

Ƞ  : Pendapatan (Rp) 

TR : Penerimaan (RP) 

TC  : Total Cost (Biaya Total) (Rp) 
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3.5.3 Analisis Komparasi (Perbandingan) 

 Analisis Komparasi (perbandingan) digunakan untuk menguji antara dua sampel data 

atau lebih (k-samples). Dalam penelitian analisis komparasi (perbandingan) ini, juga digunakan 

untuk memutuskan apakah sebuah hipotesa diterima atau ditolak. Adapaun probabilitas yang 

digunakan adalah 0.05. Penelitian yang menggunakan komparasi (perbandingan) ini 

menggunakan uji t (independent sample t test) serta juga menggunakan alat bantu SPSS versi 

16.0. Adapun variabel yang dibandingkan dalam melakukan penelitian ini adalah hasil dan 

pendapatan petani pepaya cakifornia antara yang menggikuti kemitraan dan non kemitraan. 

 Uji t sampel independen (Independent-samples t test) merupakan prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata (mean) antara dua populasi dengan 

melihat rata-rata dua sampelnya. Sampel pada uji ini adalah sampel independen (bebas), yang 

berarti tidak ada hubungan antara dua sampel yang akan diuji atau diartikan sebagai sampel yang 

didapatkan dari data yang berasal dari subjek yang berbeda. Misalnya sampel yang independen 

adalah jenis kelamin, karena antara laki-laki dan wanita tidak saling berhubungan. Formulasi 

untuk uji t adalah sebagai berikut: 

t =  

dimana x1 adalah rataan sampel pertama dan x2 adalah rataan sampel kedua, n1 dan n2 masing-

masing merupakan jumlah anggota sampel pertama dan ke dua, sedangkan SS dihitung dengan 

rumus: 

 SS1 = ∑x1 –                   SS2 = ∑x2 –  
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Adapun langkah-langkah dalam menentukan uji t sample independent yaitu sebagai 

berikut: 

1. Klik analyze kemudian pilih compare mean 

2. Dari compare mean klik independent-samples t test 

3. Tentukan grouping variabls kemudian klik define group 

Berdasarkan nilai probabilitas terdapat ketentuan-ketentuan syarat yang harus 

diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

Berdasarkan perbandingan thitung dengan ttabel maka syarat pengambilan keputusannya 

adalah sebagai berikut: 

- H0 diterima : Jika thitung berada diantara nilai – ttabel dan + ttabel. 

- H0 ditolak : Jika thitung tidak berada diantara nilai - ttabel dan + ttabel. 

 


