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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Penelitian 

lapangan dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai Maret 2018.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 

pada suatu objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi yang ada dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah atau natural, 

peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data menggunakan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015). 

Pendekatan yang kedua menggunakan metode kuantitatif untuk menghitung 

pendapatan petani yang telah beralih budidaya minapadi ke budidaya ikan koi 

melalui analisis pendapatan. Pendapatan usahatani adalah selisih antara 

penerimaan dengan semua biaya termasuk biaya tunai dan biaya yang 

diperhitungkan (Soekartawi, 1995). Sumber data yang diperoleh melalui data 

primer dan data sekunder. Data primer ini berupa wawancara kepada responden 

dengan mengajukan kuesioner yang telah disusun, sedangkan data sekunder yaitu 

data diperoleh dari lembaga atau instansi yang sifatnya mendukung penelitian ini. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi   

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk melihat kondisi 

dan peninjauan ke lapangan. Metode pengumpulan data pengamatan ini, 

peneliti mencatat informasi dan mengumpulkan data selama penelitian.   

2. Metode Wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini adalah proses kegiatan yang bertujuan 

untuk memperoleh data atau keterangan dengan cara mengajukan 

pertanyaan berupa kuesioner kepada responden yaitu petani di Kecamatan 

Selopuro, Kabupaten Blitar. Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan 

masalah yang dibahas pada penelitian ini.  

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengambilan data dengan cara mengambil 

data berupa dokumen-dokumen, literatur, buku, dan jurnal yang terkait 

masalah ini seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, Badan Pusat 

Statistik Kecamatan Selopuro, informasi dan hasil penelitian serta tulisan 

yang berhubungan dengan penelitian. 

3.4 Populasi  

Menurut Ibrahim (1996) populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. 

Obyek penelitian yaitu unit-unit penelitian berupa orang (individu), rumah tangga, 

kelompok, organisasi lembaga dan lain-lain. Populasi dalam  penelitian ini adalah 

seluruh petani yang telah beralih budidaya minapadi ke budidaya ikan koi di 
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Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar sebanyak 30 responden. Responden 

diperoleh dari seorang informan yang merupakan ketua kelompok pembudidaya 

ikan koi di Desa Jatitengah, Kecamatan Selopuro. Jumlah responden tersebut 

dijadikan sampel keseluruhan sehingga pengambilan menggunakan metode 

sensus. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah pertama 

menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif ini lebih memfokuskan 

analisis data selama proses lapang dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2015). 

Analisis selama di lapang model Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai, 

sehingga datanya yang didapat sudah jenuh (Sugiyono, 2015). Langkah analisis 

terdiri dari empat hal yang utama yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Pendekatan yang dilakukan peneliti dengan mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang fenomena alam, situasi daerah penelitian, 

pekerjaan petani dan kondisi lingkungan di Kecamatan Selopuro. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan dan memilah data kasar yang muncul dari catatan tertulis 

di lapangan. Reduksi data adalah bentuk analisis dalam penggunaannya 

untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal yang 
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tidak penting, menghindari ambiguitas atau tidak terjadi kesimpang-siuran, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data yang telah 

direduksi akan mempermudah penelitian selanjutnya. 

3. Penyajian Data  

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah disusun menjadi 

sajian data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data penelitian kualitatif dapat disajikan dalam tabel, matriks, 

grafik, jaringan dan sejenisnya sebagai pedoman informasi tentang apa yang 

terjadi. Data disajikan untuk memudahkan dalam memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan apa yang telah diteliti. Data diri responden dan 

daftar pertanyaan yang diajukan serta data pendukung diperlukan dalam 

penelitian ini. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan segera diverifikasikan dengan cara melihat dan 

menanyakan kembali di lapang guna memperoleh pemahaman yang lebih 

tepat serta dapat dilakukan secara diskusi. Kesimpulan pada tahap awal 

masih bersifat sementara, setelah diteliti memiliki bukti- bukti valid dan 

konsisten maka kesimpulan menjadi jelas, dapat berupa hipotesis atau teori 

dan hubungan interaktif.  
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Gambar 2.2 Model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015) 

Bagan di atas menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan oleh 

seorang peneliti adalah mencari data di lapang sampai lengkap  sehingga mampu 

menjawab permasalahan yang dibahas pada penelitian. Hasil data tersebut 

terkumpul selanjutnya diolah, dikelompokkan agar memudahkan dalam 

mereduksi data. Data disusun sesuai kebutuhan peneliti dan disajikan dalam 

bentuk grafik atau tabel atau sejenisnya. Penyajian data ditarik kesimpulan dan 

diverifikasi sebagai suatu kesimpulan atau garis besar dari jawaban yang sedang 

dibahas. 

Tujuan ke dua yaitu mengetahui  besar biaya produksi, penerimaan dan 

pendapatan dari budidaya ikan koi di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis pendapatan.  

Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan (TR) dan total biaya yang 

dikeluarkan oleh petani dalam melakukan budidaya (TC). Hasil pendapatan yang 

diperoleh petani akan menunjukkan berhasil atau tidaknya kegiatan selama proses 

budidaya (Soekartawi, 1995). Penghitungan dari analisis pendapatan dapat 

dituliskan sebagai berikut. 
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П = TR -TC 

Keterangan: П  = Hasil Pendapatan Petani 

   TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

   TC = Total Cost (Total Biaya Produksi)  

3.6 Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah data 

terkumpul.  Menurut Sugiyono, (2015) pengujian keabsahan data menggunakan   

uji kredibelitas atau kepercayaan terhadap data diantaranya ada enam hal yang 

dilakukan yaitu:  

1. Perpanjangan pengamatan, peneliti mengamati kembali ke lapang dan 

wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui sebelumnya.  

2. Peningkatan ketekunan, berarti melakukan pengecekan kembali data 

yang diperoleh dengan cermat dan berkesinambungan.  

3. Triangulasi, berarti pengecekan data dari berbagai sumber, teknik atau 

cara yang berbeda dan waktu mempengaruhi pengecekan data. 

4. Analisis kasus negatif, kasus yang diteliti menemukan hal berbeda atau 

tidak sesuai sehingga harus mencari tahu secara mendalam. 

5. Bahan refensi, penelitian juga diperlukan data pendukung guna data 

yang diperoleh lebih dapat dipercaya. 

6. Mengadakan member check, pengecekan data untuk mengetahui data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

 


