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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam menentukan lokasi penelitian ini 

ditentukan secara sengaja (purposive sampling) di Kecamatan Hu’u dan 

Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini 

telah dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Juni 2018 – 16 Juli 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. Pendekatan yang pertama 

menggunkan 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 nelayan yang telah beralih menjadi pembudidaya ikan 

dan rumput laut melalui analisis pendapatan. Pendapatan usahatani adalah selisih 

antara penerimaan dengan semua biaya termasuk biaya tunai dan biaya yang 

diperhitungkan (Soekartawi, 1995). 
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Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan partisipasi langsung 

dengan responden yakni nelayan atau pembudidaya dengan menggunakan 

kuisoner dan lain-lain. 

b) Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber 

antara  lain jurnal, skrpsi dan buku yang mendukung penelitian ini. 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi observasi, wawancara 

partisipasi langsung dan metode dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dari dari instansi terkait, studi pustaka dan referensi lainya yang mendukung 

penelitian ini. 

Menurut Nazir (1999) ada beberapa metode pengumpulan data antara lain: 

a) Metode obeservasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan 

dan keadaan di lokasi penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian. 

b) Metode wawancara 

Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

wawancara terstruktur, yaitu dengan menyiapkan instrumen penelitian 
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(panduan wawancara atau kuisoner) berupa pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya disediakan. Pada wawancara terstruktur ini setiap responden 

diberikan pertanyaan yang sama. Sehingga peneliti memperoleh sejumlah 

informasi yang akan dipergunakan dalam penelitian. Wawancara memerlukan 

komunikasi yang baik dan lancar antara pewawancara dengan subyek, 

sehingga pada akhirnya diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara keseluruhan. 

c) Metode partisipasi langsung 

Partisipasi langsung merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung 

dalam penelitian ini seperti mengamati, mendengarkan dan berkomunikasi 

dengan pihak tertentu untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. 

d) Metode Dokumnetasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau menyimpan gambar-gambar, data dan kejadian lainya 

yang ada dilapangan untuk mendukung efektif dan efesiensi dalam 

penelitian.Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data 

yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian. 

3.4 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan metode populasi dan sampel. Populasi merupakan 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  nelayan yang telah beralih menjadi pembudidaya ikan 
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sebanyak 30 responden dan nelayan yang telah beralih menjadi pembudidaya 

rumput laut sebanyak 30 responden di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. 

Jumlah responden tersebut dijadikan sampel keseluruhan sehingga penentuan 

sampel menggunakan metode sensus. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu 

menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif ini lebih memfokuskan 

analisis data selama proses lapang dengan pengumpulan data. 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 nelayan, 

dan kondisi lingkungan di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

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 tidak penting 

sehingga menghindari ambiguitas atau tidak terjadi kesimpang-siuran sehingga 
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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. 

Kesimpulan pada tahap ke dua yaitu mengetahui  besar biaya produksi, 

penerimaan, dan pendapatan dari budidaya ikan dan rumput laut di Kabupaten 

Dompu, Nusa Tenggara Barat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis biaya dan pendapatan. Biaya dapat dibedakan menjadi dua : (1) Biaya 

tetap (fixed cost) yaitu biaya yang dikeluarkan relative tetap. Jumlah pengeluaran 

tidak ada hubungannya dengan jumlah produksi yang diperoleh pembudidaya. 
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Contohnya sewa tambak / pajak, penyusutan alat, dan lain-lain. (2) Biaya tidak 

tetap (variable cost) yaitu biaya yang dikeluarkan berubah-ubah. Jumlah 

pengeluaran ada hubungannya dengan jumlah produksi yang diperoleh 

pembudidaya, seperti pembelian bibit ikan dan rumput laut, pakan ikan, tenaga 

kerja, dan sebagainya. Cara penghitungan analisis biaya adalah penjumlahan 

antara total biaya tetap (FC) dan total biaya tidak tetap (VC) Soekartawi (1995) : 

TC = FC + VC 

Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan kotor (gross 

farm income) dan pendapatan bersih (net farm income). Pendapatan kotor 

merupakan jumlah keseluruhan penerimaan (total revenue) dari perkalian antara 

pemakaian produksi dan harga jual produksi. Sedangkan pendapatan bersih 

merupakan hasil pengurangan dari pendapatan kotor dengan total biaya produksi. 

Berikut penghitungan penerimaan menurut Soekartawi (1995) : 

TR = Y . �� 

Dimana : 

R = Jumlah keseluruhan penerimaan 

Y = Pemakaian produksi 

P� = Harga jual Y 

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

yang dikeluarkan oleh nelayan dalam melakukan budidaya (TC). Hasil 

pendapatan yang diperoleh pembudidaya 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 = Pendapatan 

TR = Total revenue/keuntungan kotor/penerimaan (Rp) 

TC = Total cost/total biaya (Rp) 

Uji t-test Dependent 

Uji t adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari dua mean sampel (dua 

buah variabel yang dikomparasikan) uji t dapat dapat dibagi menjadi 2, yaitu uji t 

yang digunakan untuk pengujian hipotesis 1 sampel dan uji t yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis 2 sampel. Bila dihubungkan dengan kebebasan 

(independency) sampel yang digunakan (khusus bagi uji t dengan 2 sampel), maka 

uji t dibagi lagi menjdai 2, yaitu uji t untuk sampel bebas (independent) dan uji t 

untuk sampel berpasangan (Ridwan, 2006). 

Fungsi uji t-test dependent adalah untuk membandingkan rata-rata dua 

grup yang saling berpasangan yaitu membandingkan pendapatan yang lebih besar 

antara nelayan tangkap sebelum melakukan transformasi dengan nelayan tangkap 

yang sudah beralih menjadi pembudidaya ikan dan rumput laut. 

Menurut Sugiyono (2010), rumus uji t-test dependent yaitu : 

Statistik hitung (t hitung) : 

� =
� � − ��

��/√�
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Dimana : 

� � =
∑ �

�
 

�� = �
�

� − �
�� �� −

(∑ �)�

�
� 

Keterangan : 

D = Selisih antara X1 dan X2 (X1 – X2) 

n = Jumlah sampel 

X bar = Rata-rata 

S d = Standar deviasi dari d 

Hipotesis : 

Untuk mengetahui hasil perhitungan dari statistik uji t (hitung) 

dibandingkan dengan t tabel, dimana tingkat signifikannya yaitu 5% (α = 0,05). 

Pada hipotesis awal pendapatan yang diperoleh dari nelayan tangkap sebelum 

melakukan transformasi memperoleh hasil pendapatan yang lebih kecil 

dibandingkan dengan hasil pendapatan nelayan yang sudah beralih menjadi 

pembudidaya ikan dan rumput laut. Hipotesis kedua pendapatan yang diperoleh 

dari nelayan tangkap yang sudah beralih menjadi pembudidaya ikan dan rumput 

laut memperoleh hasil pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan 

pendapatan nelayan tangkap sebelum melakukan transformasi. 

��: �� ≤ �� 

��: �� > �� 

 Jika �������>������ maka H� ditolak, artinya terdapat perbedaan / H� 

 Jika �������<������ maka H� diterima, artinya tidak terdapat perbedaan / H� 
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Langkah-langkah menggunkan uji t-test dependent : 

Menurut Setiawan (2013), langkah-langkah pengujian signifikan 

(hipotesis) dalam pengujian perbedaan rata-rata dua kelompok berpasangan: 

1. Tetapkan H0 dan H1 

2. Tetapkan titik kritis (tingkat kepercayaan 95%) atau (tingkat kepercayaan 99%) 

yang terdapat pada tabel “t” 

3. Tentukan daerah kritis dengan �� −��� 

4. Tentukan t hitung dengan menggunakan rumus 

5. Lakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya “t” hitung dengan 

“t” tabel. 

3.6 Validitas Data 

Menurut Sugiyono (2015) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan setelah data terkumpul. 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. 
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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.
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