
31 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Dawuhan Kidul, Kecamatan Papar 

Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Desa Dawuhan Kidul sebagai penerima dana BLM PUAP  

2. 72,10%  luas lahan di Desa Dawuhan Kidul adalah lahan persawahan 

dan digunakan untuk agribisnis padi. 

3.2 Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari dari wawancara langsung dengan petani 

padi serta lembaga penyalur dana BLM PUAP yaitu Gapoktan Tri Tunggal 

Makmur Desa Dawuhan Kidul dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

sudah dipersiapkan peneliti sebelumnya. 

Data primer mencakup keadaan umum petani padi di Desa Dawuhan 

Kidul, identitas pribadi petani, jumlah produksi dan harga jual ditingkat petani, 

biaya saprodi, biaya tenaga kerja, biaya perawatan, panen dan pasca panen serta 

penerimaan dan pendapatan petani dll.  

Sedangkan data sekunder diperoleh dari lembaga – lembaga dan instansi 

yang terkait misalnya Kantor Kepala Desa, Poktan – poktan yang berada di Desa 

Dawuhan Kidul dan Gapoktan Tri Tunggal Makmur. Data sekunder ini juga 
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diperoleh dari studi literatur, serta hasil – hasil penelitian yang pernah dilakukan 

oleh suatu instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilaksanakan. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel  

Populasi  adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang diteliti. 

(Notoadmojo,2002). Populasi dalam penelitian ini adalah para petani padi yang 

menjadi anggota Gapoktan Tri Tunggal Makmur Desa Dawuhan Kidul serta 

lembaga yang terkait dengan penyaluran dana BLM PUAP di Desa Dawuhan 

Kidul yaitu Gapoktan Tri Tunggal Makmur.   

Sampel merupakan bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat 

mewakili dari populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya sampel menurut 

Arikunto (2002) apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar dapat 

diambil 10 – 15 % atau 20 – 25 %. Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah 

sebanyak 155 petani anggota Gapoktan sehingga sampel diambil sebanyak 25 % 

dari 155 yaitu sebanyak 40 orang sampel yang mempunyai informasi tentang 

penyaluran dana PUAP dan sebagai pelaku usahatani padi. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

metode proportionate stratified random sampling. Pengambilan sampel dari 

anggota populasi secara acak dan  berstrata secara proporsional 

Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak 

homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2011). Yang dimaksud 

proporsional adalah jumlah sampel dalam setiap srata sebanding dengan jumlah 
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unsur populasi dalam strata tersebut. Pengambilan sampel dalam setiap strata 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Pengambilan Sampel Secara Proporsional  

Keterangan Jumlah 
Populasi Proporsi Jumlah 

Sampel 
Lahan Luas  83 (83 : 155) x 40 21 
Lahan Sempit  72 (72 : 155) x 40 19 

Jumlah Sampel 40 
 

3.4 Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Data primer dan sekunder akan diuraikan sebagai berikut : 

3.4.1 Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya untuk menjawab masalah pada 

penelitiannya. Data primer yang digunakan yakni :  

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data pada suatu 

penelitian dengan jalan melakukan wawancara menggunakan satu daftar 

pertnyaan. Kuesioner yang diajukan berupa identitas pribadi responden 

(nama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, luas lahan dan jumlah pinjaman 

dana BLM PUAP) biaya usahatani, penerimaan dan pendapatan usahatani 

padi.  

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih. 

Percakapan terjadi antara si pewawancara dengan narasumber baik secara 
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langsung maupun jarak jauh dengan maksud untuk menggali informasi. 

Dalam wawancara ini data yang ingin diketahui adalah mengenai kegiatan 

agribisnis padi di Desa Dawuhan (penyediaan saprodi sampai pemasaran), 

mekanisme penyaluran dana BLM PUAP serta perkembangan program 

PUAP yang berjalan di Desa Dawuhan Kidul.  

3.4.2 Data Sekunder  

Data sekunder adalah data asli atau keterangan yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari suatu sumber terkait yang merupakan pihak kedua yang 

memiliki informasi mengenai masalah penelitian. Data sekunder yang digunakan 

peneliti yakni :  

a. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir 

atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang 

sesuai dengan program PUAP serta dampaknya terhadap petani padi. 

Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip dari Gapoktan Tri Tunggal Makmur. 

3.5 Metode Analisis Data  

Menganalisis data merupakan proses lanjutan dari pengumpulan data. 

Menganalisis data ini dilakukan untuk bertujuan agar data yang dikumpulkan 

dapat memberi informasi. Analisis data ini sekaligus juga untuk menjawab 

perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.  

Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif. Data deskriptif digunakan untuk mengetahui kegiatan 
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agribisnis di Desa Dawuhan Kidul, perkembangan program PUAP, dan juga 

mekanisme penyaluran dana BLM PUAP sedangkan analisis data kuantitatif 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana program PUAP mempengaruhi 

pendapatan petani padi di Desa Dawuhan Kidul.  

Pada analisis data kuantitatif  yang diperoleh diolah dengan analisis 

statistik uji t dan analisis pendapatan. Analisis uji t mengetahui apakah terdapat 

perbedaan pendapatan usaha tani padi sebelum dan sesudah menerima dana PUAP 

maka dilakukan uji beda rata – rata. Sedangkan, Analisis pendapatan untuk 

melihat pengaruh PUAP bagi petani anggota Gapoktan adalah dengan cara 

membandingkan antara pendapatan dan R/C rasio usahatani padi setelah 

mendapat bantuan dan sebelum mendapat bantuan BLM PUAP. 

3.5.1 Biaya 

Menurut Supriyono (2000), Biaya adalah harga perolehan yang 

dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan 

atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan.  

TC = TFC + TVC 
Dimana :  

TC (Total Cost)               = Jumlah biaya produksi usahatani 

TFC (Total Fixed Cost)      = Jumlah biaya tetap usahatani 

TVC (Total Variable Cost) = Jumlah biaya tidak tetap  

3.5.2 Penerimaan  

Penerimaan usahatani adalah perkalian antar produksi yang diperoleh 

dengan harga jual. Pernyataan tersebut dapat dikatakan dalam rumus sebagai 

berikut :  
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                                              TR = Py . Q 

Dimana : 

TR (Total Revenue)      = Total Penerimaan usaha tani (Rp) 

Py (Price) = Harga jual produk Y 

Q (Quantitie) = Produksi yang diperoleh dalam usahatani 

3.5.3 Pendapatan  

Menurut Soekartawi (2006) Pendapatan tunai usaha tani (farm net cash 

flow) adalah selisih antara penerimaan tunai usaha tani dan pengeluaran tunai 

usaha tani. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan semua 

biaya.  Rumus pendapatan usahatani : 

                                     Pd = TR – TC  

Dimana :  

Pd  : Pendapatan usahatani (Rp) 

TR (Total Revenue)     : Total penerimaan usahatani 

TC (Total Cost)     : Total biaya 

3.5.4 Analisis R/C Ratio  

Analisis R/C Ratio digunakan untuk mengetahui kelayakan usahatani 

yang dijalankan dengan menggunakan imbangan analisis biaya dan penerimaan. 

Analisis R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya yang 

dapat dinyatakan dengan rumus :  

   a =         

Dimana :  

a  = R/C Ratio 
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R  = Total penerimaan  

C  = Total biaya  

Kegiatan usahatani dikategorikan layak apabila nilai R/C ratio lebih dari 

satu (R/C Ratio > 1) yang artinya setiap tambahan biaya yang dikeluarkan maka 

akan menambah penerimaan yang lebih besar daripada tambahan biaya atau  

usahatani yang diusahakan tersebut menguntungkan.  

Sebaliknya apabila nilai R/C ratio lebih kecil daripada satu (R/C Ratio < 

1) setiap tambahan biaya yang dikeluarkan maka akan menghasilkan penerimaan 

yang lebih kecil daripada tambahan biaya atau  usahatani yang diusahakan 

tersebut merugikan. Sedangkan untuk kegiatan usahatani yang memiliki nilai R/C 

ratio sama dengan satu (R/C Ratio = 1) berarti kegiatan usahatani berada pada 

keuntungan normal. 

3.5.5 Uji beda rata – rata (Uji – T) Berpasangan 

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha tani padi 

sebelum dan sesudah menerima dana PUAP maka dilakukan uji beda rata-rata 

berpasangan. Berikut adalah rumus uji-t utuk mengetahui perbedaan pendapatan 

petani sebelum dan sesudah menerima dana BLM PUAP : 

                                      t hitung =  
√

 

Dimana : 

         푑      = Nilai rata – rata dari pendapatan petani sebelum dan sesudah  

                     menerima dana BLM PUAP 
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n       =  Banyaknya data yang diambil atau sampel  

푆      =  Standar deviasi dari beda  

푆 =  
∑푑 − (∑푑)²

푛
푛 − 1  

Pengambilan Keputusan :  

Ho : Tidak ada perbedaan yang siginifikan pada pendapatan petani padi  

        sebelum dan sesudah menerima dana BLM PUAP. 

H1 : Ada perbedaan yang siginifikan pada pendapatan petani padi sebelum  

        dan sesudah menerima dana BLM PUAP. 

t hitung > t tabel, H0 ditolak  

t hitung < t tabel, H0 diterima  

 

 


