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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat diskriptif kuantitatif 

yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesisnya. Bertujuan untuk 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam konteks 

ini penulis mencoba menjelaskan atau mendeskripsikan Efektifitas pendapatan 

petani Melalui Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di 

Kabupaten Tuban. 

B. Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Peneliti menetapkan daerah atau wilayah penelitian di Kabupaten Tuban, 

dengan subyek penelitian adalah para petani padi yang mengikuti Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Tuban. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diberi batasan sebagai berikut: 

1. Pendapatan petani sebelum adanya Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Tuban yaitu jumlah uang yang diterima 

petani dari aktivitas usaha tani yang dilakukan sebelum mengikuti 

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dengan 

satuan Rupiah. 
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2. Pendapatan setelah adanya Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP) di Kabupaten Tuban yaitu besarnya jumlah uang yang diterima 

oleh seorang petani dari aktivitas usaha tani yang dilakukan dengan 

mengikuti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), 

dengan satuan Rupiah. 

D. Populasi & Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-

benda dan ukuran lain yang menjadi obyek perhatian atau kumpulan seluruh 

obyek yang menjadi perhatian. Populasi pada kenyataannya dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu populasi terbatas dan populasi 

tidak terbatas (S.K, 2016). 

Populasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah para 

Gapoktan yang memanfaatkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP) sebagai usahatani padi di Kabupaten Tuban yaitu diambil 

dari Gapoktan Panji Jaya sampel dari poktan sebanyak 30 petani. 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi 

perhatian. Dengan menggunakan sampel, maka dapat diperoleh suatu ukuran 

yang dinamakan statistik. Dalam statistika induktif terdapat kecenderungan 

membuat kesimpulan umum yang didasarkan pada informasi dari sampel atau 

statistik (S.K, 2016). Sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
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dengan cara purpose sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak 

keberadaannya pada saat penelitian sesuai dengan karakter petani. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang berisikan fakta-fakta atau keterangan yang secara 

langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian 

atau yang bersangkutan yang memerlukannya melalui penelitian lapangan 

dari obyek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui kuisioner maupun 

wawancara kepada para Gapoktan yang mengikuti Program Pengembangan 

Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat 

mendukung data primer dan diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan, dari laporan-

laporan penelitih terdahulu atau dari sumber lainnya. Data sekunder juga 

disebut sebagai data tersedia.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada 4 (empat), 

berikut uraiannya : 

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung adalah 

cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat 
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standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan data secara langsung 

dilaksanakan terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan atau dalam 

suatu percobaan baik di lapangan atau didalam laboratorium. Cara 

pengamatan langsung dapat digunakan pada penelitian eksploratori atau pada 

penelitian untuk menguji hipotesis. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide. Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data 

untuk suatu penelitian. 

3. Kuisioner 

Kuisioner adalah alat untuk mengumpulkan data berupa daftar 

pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner tersebut 

cukup terperinci dan lengkap. Ini membedakan daftar pertanyaan dengan 

interview guide. Isi dari kuisioner adalah pertanyaan tentang fakta-fakta yang 

dianggap dikuasai oleh responden. Fakta-fakta tersebut bisa saja berhubungan 

dengan responden, dengan suatu keadaan ataupun dengan orang-orang yang 

dikenal oleh responden sendiri. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu 

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. 
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G. Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu metode yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis 

utama. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu 

dilanjutkan dengan berupaya mencari makna dari berbagai aspek yang ditemui 

dengan mengkaji pendapat, pemikiran, persepsi dan interpretasi dari pihak-pihak 

yang dianggap kompeten terhadap masalah penelitian sehingga dapat diketahui 

perbedaan tingkat pendapatan petani melalui dana Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Tuban. Rumus pendapatan adalah: 

Dimana : 𝑇𝑅 = 𝑃 𝑥 𝑄 ; 𝑇𝐶 = 𝐹𝐶 + 𝑉𝐶 

Pendapatan (π) = TR – TC  

Dimana: 

P  = Price (harga) dalam satuan rupiah  

Q    = Quantity (kuantitas/jumlah) 

FC  = Fixed Cost (biaya tetap) dalam satuan rupiah 

VC  = Variable Cost (biaya variabel) dalam satuan rupiah 

π  = Pendapatan petani (Rp). 

TR = Total Penerimaan (Rp). 

TC = Total Biaya yang dikeluarkan (Rp). 
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Uji t digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling 

berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sabagai sebuah sampel dengan 

subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang 

berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. 

Adapun rumus uji t adalah sebagai berikut: 

thit =
∑𝑫

√𝒏.∑𝑫𝟐−(∑𝑫)𝟐

𝒏−𝟏

 

 

dimana : 

D : Selisih nilai kelompok 1 dan kelompok 2 

n : Ukuran Sampel 

 

 

 


