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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah berada di Desa purworejo Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang. Desa ini mempunyai letak geografis yang 

cukup strategis, berada di Kecamatan Ngantang yang terletak di bagian 

barat Kabupaten Malang. Keadaan tanahnya yang subur membuat Desa 

Purworejo menjadi salah satu kawasan sebagai penghasil berbagai 

tanaman pertanian dan salah satunya menjadi komoditi unggulan ialah 

bawang merah. Hal ini menjadikan kawasan pertanian Kecamatan 

Ngantang menjadi salah satu pemasok komoditi bawang merah yang 

cukup besar untuk Kota Malang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian studi kasus pada program 

pengembangan kawasan produksi bawang merah di Desa Purworejo 

Kecamatan Ngantang. Penelitian secara intensif, terperinci dan mendalam. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 

menjelaskan situasi atau kejadian-kejadian tertentu ataupun dengan 

penyajian materi yang didapatkan sebagai hasil penelitian dengan cara 
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memberikan gambaran secara luas mengenai dampak sebelum dan sesudah 

adanya program pengembangan kawasan produksi bawang merah. 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Menurut Warsito (1992: 49) Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai 

tes, atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik 

tertentu dalam suatu penelitian.  

Populasi menurut Riduwan (2009: 6) yaitu, “ populasi merupakan 

objek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dari penelitian ini 

adalah petani bawang penerima program pengembangan produksi bawang 

merah masyarakat di Desa Purworejo yang berjumlah 508 petani. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, 

(Arikunto, 2002). Menurut Malhotra (dalam Pramuja, 2015 : 11) panduan 

ukuran sampel yang diambil dapat ditentukan dengan cara mengalikan 

jumlah variabel dengan 5, atau5 kali jumlah variabel. Dalam penelitian ini 

jumlah variabel adalah 3, maka 3 x 5 = 15. Sehingga sampel minimalnya 

adalah 15, tetapi untuk lebih meyakinkan dan lebih dapat terlihat 

perbedaanya peneliti mengambil sampel sebanyak 50 responden. Dalam 
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penelitian ini responden yang dipilih semua adalah berjenis kelamin laki 

laki. 

D. Definisi Operasional Variabel 

   Definisi operasional adalah cara untuk mengartikan setiap variabel 

peneliti. 

1. Program pengembangan kawasan produksi (Y) adalah kebijakan 

pemerintah dari kementerian pertanian mengenai perluasan dan 

pengembangan produksi bawang merah yang bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang didukung dengan beberapa 

faktor berupa bantuan penyuluhan, benih serta alat dan pupuk untuk 

menunjang proses produksi. 

2. Biaya produksi (X1) adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk 

digunakan sebagai penunjang proses produksi baik itu benih, alat, 

pupuk, pestisida maupun tenaga kerja dan kemudian akan berdampak 

pada hasil produksi berupa pendapatan petani yang diketahui setelah 

masa panen. 

3. Luas lahan (X2) adalah luas wilayah yang digunakan petani untuk 

melakukan proses produksi bawang merah. 

4. Pendapatan (X3) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil 

produksi program pengembangan kawasan produksi bawang merah 

yang diperoleh setelah masa panen dalam tiga bulan (lama proses 

produksi) yang dinyatakan dalam rupiah. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung berupa wawancara dan 

kuisioner, berisi tentang proses produksi yaitu biaya dan pendapatan. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari pemerintah desa, berupa 

dokumentasi jumlah petani yang menerima bantuan benih bawang merah 

sedangkan data sekunder diperoleh dangan cara mendokumentasi data 

petani yang menerima program dari pemerintah setempat. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penggalian data penulis menggunakan teknik observasi, 

wawancara dan kuesioner. Oleh karena itu diperlukan pengorganisasian 

waktu secara efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. 

1. Observasi  

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan 

pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Adapun jenis observasi yang 

dilakukan peneliti adalah observasi eksperimental.  

2. Wawancara 

adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Jenis wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini 

adalah wawancara secara tidak terpimpin. 
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3. Kuesioner 

Menurut (Widodo : 2004) kuesioner adalah daftar pertanyaan 

yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian 

yang harus direspon oleh responden. Adapun jenis kuesioner yang 

diambil adalah kuesioner tertutup. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan mengenai dampak program 

pengembangan kawasan produksi bawang merah di Desa Purworejo, 

maka peneliti menggunakan metode analisis sebagai berikut : 

a. Analisis Pendapatan 

1. Pendapatan bersih usahatani adalah selisih antara total penerimaan 

usahatani dan total biaya usahatani. Menurut Budiono (1998: 95) 

pendapatan usahatani dapat dirumuskan sebagai berikut:  

I  = TR – TC 

Dimana :  

I    = Pendapatan usaha tani 

TR = Total penerimaan 

TC = Total biaya 

2. Total penerimaan atau pendapatan kotor usahtani adalah Output 

produksi usahatani dikalikan harga output, menurut Boediono 

(1998: 95) penerimaan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

TR = P x Q 
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Dimana :  

TR  = Total penerimaan usahatani 

P  = Harga produk usahatani (Rp) 

Q  = Produksi yang diperoleh dari suatu usahatani (Kg) 

b. Biaya tani adalah penjumlahan dari biaya tetap dan tidak tetap. 

Menurut Boediono (1998:95) total biaya dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

TC  = TFC – TVC 

Dimana : 

TC  = Total biaya 

TFC   = Total biaya tetap 

TVC  = Total biaya tidak tepat 

3. Analisis uji beda 

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui 

perbandingan pendapatan antara anggota kelompok tani sebelum 

dan sesudah menerima bantuan Program Pengembangan Kawasan 

produksi bawang merah adalah analisis uji beda dengan 

menggunakan uji t-test dua sampel berpasangan (paired sample t 

test).  

Pada penelitian ini digunakan uji paired sample t testkarena 

(a) Skala pengukuran data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah skala ukur rasio, (b) data yang diteliti merupakan data yang 

berpasangan dari populasi yang sama, (c) jenis hipotesis yang 
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digunakan yaitu jenis komparatif dengan melihat perbandingan 

sebelum dan sesudah menerima program. Kriteria pengambilan 

keputusan dari pengujian pendapatan iniadalah sebagai berikut : 

a) Jika t - hitung < t - tabel maka H₀ diterima, artinya tidak

ada perbedaan pendapatan petani sebelum menerima Program 

Pengembangan Kawasan produksi bawang merah dengan petani 

sesudah menerima Program Pengembangan Kawasan produksi 

bawang merah (H0 : μ1= μ2) 

b) Jika t - hitung > t - tabel maka H₀ ditolak, artinya terdapat

perbedaan pendapatan petani sebelum menerima Program 

Pengembangan Kawasan produksi bawang merah dengan petani 

sesudah menerima Program Pengembangan Kawasan produksi 

bawang merah (H1: μ1≠ μ2). 

Rumus uji beda : 

T hitung = 

Keterangan : 

X1 = Pendapatan petani sebelum menerima Program  

X2 = Pendapatan petani sesudah menerima program  

S1 = Standar deviasi pendapatan petani sebelum menerima 

program  

S2 = Standar deviasi pendapatan petani sesudah menerima program  




