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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berada di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota 

Blitar, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas dasar uniknya budaya pada 

masyarakat di Kelurahan Karangsari dalam meningkatkan pendapatan yaitu setiap 

warganya diwajibkan untuk menanam buah belimbing di pekarangan rumah 

masing-masing, selain itu juga karena adanya potensi dan peluang yang besar di 

desa ini. Kelurahan Karangsari merupakan desa penghasil buah belimbing dengan 

varietas unggulan yang dapat dijadikan sebagai ikon dan identitas dari Kota Blitar 

agar dapat dikenal lebih luas di daerah lain. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada penelitian evaluasi atas pelaksanaan program 

pembangunan yang mengidentifikasi dampak dari pembangunan  Agrowisata 

Belimbing Karangsari Kota Blitar bagi ekonomi masyarakat sekitar. Data yang 

diperoleh secara tertulis maupun secara lisan akan dianalisis dengan pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode 

yang bertujuan untuk meneliti suatu objek, kondisi, sistem pemikiran pada saat ini  

secara aktual pada saat penelitian dilakukan kemudian diiringi dengan interpretasi 

data secara rasional dan akurat (Nazir, 2003). Dalam penelitian ini, deskriptif 

kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan petani belimbing. 
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C. Jenis dan Sumber Data  

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh 

dari tangan pertama peneliti. Sumber data primer diperoleh melalui informan dan 

juga responden dari hasil wawancara, penyebaran kuesioner, observasi dan 

dokumentasi. Data primer yang dibutuhkan adalah luas lahan, jumlah pohon, biaya 

produksi, jumlah permintaan, hasil produksi, harga jual per kilogram, hasil inovasi 

produk, dan yang menyangkut pendapatan petani belimbing.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder diperoleh dari 

publikasi BPS, Website resmi Kelurahan Karangsari, literatur dan jurnal yang 

berkaitan dengan penelitian.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Wawancara Secara Terbuka dan Mendalam 

Wawancara disini digunakan untuk mengumpulkan beberapa data tentang 

aktivitas dari masyarakat yang diteliti. Dalam hal ini peneliti harus dengan beberapa 

pertimbangan diantaranya: 

(a) Orang tersebut merupakan yang bersangkutan dalam penelitian 

(b) Sudah cukup umur 

(c) Memiliki kondisi tubuh yang sehat jasmani dan rohani 
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(d) Bersifat netral 

(e) Paham dengan permasalahan yang diteliti (Bungin, 2011).  

Dalam melakukan wawancara, yang ditunjuk sebagai informan merupakan  

mereka yang sudah ditentukan oleh peneliti dengan memenuhi pertimbangan dan 

mempunyai karakteristik tertentu. Informan yang dipilih ini memiliki kapabilitas 

dan informasi yang dibutuhkan. Selain itu juga harus paham dengan masalah yang 

sedang diteliti. Dengan begitu informasi yang diperlukan bersifat akurat  

(Anggraeni, 2014). 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati perilaku atau kejadian 

dari objek yang diteliti di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi 

dengan melibatkan diri secara langsung dan menjadi bagian dalam lingkungan 

sosial yang akan diteliti atau lebih sering disebut observasi partisipan (participant 

observation). Dengan melakukan pengamatan pada masyarakat sekitar yang 

bekerja sebagai petani belimbing di Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar. 

3. Kuesioner 

Dengan memberikan angket berupa pertanyaan secara tertulis kepada 

responden. Sehingga disini responden memiliki tanggungjawab untuk membaca 

dan menjawab pertanyaan dengan seksama. Maka di dalam kuesioner harus ada 

petunjuk dalam mengisi pertanyaan secara jelas. Kuesioner dalam penelitian ini 

akan ditujukan kepada masyarakat terutama mereka yang bekerja sebagai petani 

belimbing di Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar. 

4. Dokumentasi 



25 
 

 
 

Dokumentasi yaitu suatu teknik dalam pengumpulan data melalaui arsip 

yang terkait dan berhubungan dengan penelitian. 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu total keseluruhan dari subyek penelitian. Untuk populasi 

yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terkena dampak secara 

langsung dari pengembangan wilayah dan yang terlibat dalam pengelolaan 

Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar yang berjumlah 33 petani. Populasi 

juga merupakan unit analisa yang cirinya dapat diduga. Jumlah populasi ini bersifat 

terbatas atau dapat dengan jelas diketahui batas-batasnya secara kuantitatif. 

Sedangkan untuk sampel merupakan sebagian yang mewakili dari populasi 

yang akan diteliti. Sampel dari penelitian ini yaitu seluruh petani belimbing yang 

terlibat dalam pengelolaan kawasan Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar 

yang berjumlah 33 petani.  

F. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang nantinya akan menjadi sampel memiliki pertimbangan dan 

karakteristik tertentu sehingga metode yang akan digunakan yaitu dengan cara 

Nonprobability dengan metode Purposive Sampling karena unsur populasi yang 

digunakan sebagai sampel memiliki pertimbangan dan karakteristik tertentu.  

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Pendapatan 

Data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini 

merupakan data yang didapat dari hasil kuesioner dan kemudian data kuantitatif 
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akan diolah menggunakan program Microsoft Excel 2013, kemudian dianalisis 

menggunakan analisis pendapatan dengan rumus: 

Penerimaan  = TR = P x Q 

Pendapatan bersih = Π   = TR – TC  

Dimana : 

TR = Total Revenue/penerimaan (Rp) 

P = Harga per kilogram (Rp/Kg) 

Q = Jumlah produksi yang mampu dihasilkan (Kg) 

Π = Profit/pendapatan bersih 

TC = Total Cost/keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan petani (Rp) 

Untuk mengetahui efisiensi usahatani belimbing digunakan rumus: 

 R/C Ratio = Penerimaan 

   Biaya 

Dengan menggunakan kriteria yaitu: 

Jika nilai dari R/C Ratio Kurang dari 1 maka usahatani dikatakan efisien. 

Jika nilai dari R/C Ratio sama dengan 1 maka usahatani mengalami BEP (impas). 

Jika nilai dari R/C Ratio kurang dari 1 maka usahatani dikatakan tidak efisien. 

2. Paired Sample T-Test/Uji Beda 

Dari data tersebut selanjutnya peneliti ingin mengetahui perbedaan 

pendapatan petani setelah berdirinya Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar, 

maka data juga akan dianalisis secara statistik dengan cara uji beda (paired sample 

t-test) yang menguji dua variabel dependen yaitu dengan software SPSS 16.0 For 

Windows. Uji beda (paired sample t-test) yang analisisnya pada dua pengukuran 

dengan subjek yang sama. Jumlah sampel haruslah sama dan pengujiannya juga 

sama dengan tujuan untuk melihat adakah perbedaan rata-rata dari sampel tersebut 

sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Apabila suatu perlakuan tersebut tidak 
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memberikan pengaruh secara signifikan maka hasil dari perbedaan rata-rata adalah 

nol.  

𝑡 =
�̅�

𝑆𝑑_𝑑/√𝑛
 df= n-1 

Keterangan: 

d  = selisih pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan 

�̅�  = rata-rata dari nilai d 

Sd_d = standar deviasi dari nilai d 

df = derajat bebas (degree of freedom) 

Dasar dari pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka probabilitas dan 

uji parsial (t-test). Ketentuan untuk uji probabilitas adalah: 

a. Apabila nilai signifikan lebih besar dari α (Sig. > 0,05) maka keputusan H0 

diterima. 

b. Apabila nilai signifikan kurang dari α (Sig.  < 0,05) maka keputusan H0 ditolak. 

Sedangkan ketentuan untuk uji parsial (t-test) adalah: 

a. Apabila nilai t-tabel lebih besar dari t-hitung (t-tabel > t-hitung) maka keputusan 

H0 diterima. 

b. Apabila nilai t-tabel kurang dari t-hitung (t-tabel < t-hitung) maka keputusan H0 

ditolak. 

H. Definisi Operasional 

1. Petani 

Petani adalah orang yang mata pencahariannya bercocok tanam pada lahan 

pertanian dengan tujuan untuk menanam dan memelihara buah belimbing dengan 

harapan untuk memperoleh hasil dari hasil tanaman tersebut. 
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2. Pendapatan Petani

Pendapatan petani adalah besarnya total penerimaan dikurangi dengan biaya 

produksi (satuan rupiah) pada waktu tertentu yang diperoleh  dari penjualan hasil 

produksi. 

3. Permintaan Produk

Permintaan produk merupakan sejumlah permintaan yang berkaitan dengan 

keinginan konsumen akan buah belimbing pada waktu tertentu. 

4. Tingkat Produksi

Tingkat produksi merupakan sejumlah produksi yang mampu dihasilkan 

oleh petani belimbing dengan menggunakan biaya minimum dan atas pertimbangan 

jumlah permintaan konsumen. 

5. Harga Jual

Harga jual merupakan penetapan harga buah belimbing yang dibebankan 

kepada konsumen dengan mempertimbangkan kualitas dan biaya produksi. 

6. Inovasi produk

Inovasi produk merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan, mengolah 

dan mengembangan buah belimbing segar menjadi produk lain. 


