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BAB III.   METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian  

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Santong, Kecamatan Terara, 

Kabupaten Lombok Timur. Lahan pertanian di Desa Santong Kecamatan Terara 

kabupaten Lombok Timur yang selama ini dikenal sebagai lahan tadah hujan yang 

membuat usahatani padi beresiko pada produktivitas padi menjadi rendah. Dengan 

adanya inovasi penanaman sistem gora yang dilakukan oleh petani dapat 

meningkatkan hasil produksi dan dapat membantu mengoptimalkan pertumbuhan 

tanaman padi, sehingga dengan demikian akan berpengaruh terhadap hasil 

produksi para petani yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan yang 

diperoleh petani. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yakni mulai bulan 

Mei 2018 s.d Juli 2018. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel dan Pengambilan Data 

3.2.1 Metode Pengambilan Sampel 

 Metode pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. 

Seluruh petani padi yang memiliki kriteria yang memiliki kesempatan untuk 

dijadikan responden. Sampel yang diambil adalah sebanyak 40 petani. 

Menurut Arikunto Suharsimi (1989) purposive sampling dilakukan dengan 

cara mengambil subjek bukan diataskan strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena 

beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana 

sehingga tidak mengambil sampel yang besar dan jauh. Reponden yang diteliti 

adalah petani padi yang pernah menggunakan sistem gora sebanyak 40 petani.
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3.2.2 Metode Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode observasi 

Metode observasi yaitu adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

secara sistematis dan disengaja dengan melakukan pengamatan dan pencatatan. 

Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa 

yang terdapat di lapangan. 

2. Metode wawancara  

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu 

tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan 

langsung dari narasumber. Peneliti bertujuan untuk mengtahui penerapan system 

tanam gora. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara medokumentasikan semua hal-hal yang ada 

dilapang. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang 

diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian. 

3.3      Metode Analisis Data 

Untuk menghitung pendapatan petani padi  dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut:  

a. Menghitung  Total Biaya 



30 

 

 

 

b.     Total biaya merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan proses produksi. Total biaya merupakan penjumlahan antara biaya 

tetap dan biaya tidak tetap. 

     TC = FC + VC 

      Keterangan :  

     TC = Total Cost atau Total Biaya 

 FC = Fix Cost atau Biaya Tetap 

 VC = Variable Cost atau Biaya  Tidak Tetap 

c. Menghitung Penerimaan 

     Penerimaan merukapan hasil perkalian antara  jumlah hasil produksi dengan  

harga jual. Total penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut : 

    TR = Y. Py 

    Keterangan: 

    TR = Total penerimaan 

     Y = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani 

     Py = Harga y 

d. Menghitung Pendapatan 

     Pendapatan merupakan penerimaan yang diterima dikurangi dengan total biaya 

yang ada. Rumus untuk mencari pendapatan adalah sebagai berikut : 

        = TR – TC  

      Keterangan :  

      π = Profit 
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  TR = Total revenue atau total penerimaan 

  TC = Total cost atau total biaya 

e. Untuk menganalisis efisiensi usaha tani digunakan: 

    Efisiensi usahatani dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

    R/C Ratio = 
  

  
 

    Keterangan:  

    RCR < 1 = Usahatani mengalami kerugian  

    RCR = 1 = Usahatani mencapai titik impas  

    RCR > 1 = Usahatani mengalami keuntungan.  


