
III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengamatan dan pendataan karakterisasi, sebaran, dan 

permasalahan tanaman umbi-umbian  ini dilaksanakan pada bulan November  2014 

sampai dengan September 2015 di 4 Wilayah Kabupaten Malang 

 
3.2. Metode Pelaksanaan 

a. Metode Survey 

Metode survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-

fakta. Dalam metode survey juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan terhadap 

hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani masalah serupa sehingga 

hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di 

masa datang. Penyelidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap 

sejumlah individu atau unit, baik secara sensus maupun dengan menggunakan 

sample (Putra, Andika, Hayusudia, dan Dianing, 2006). 

Metode survey membutuhkan rangkaian konsep dasar sebelum memulai 

pengumpulan dan  pengolahan data. Dalam tahap persiapan disusun hal – hal yang 

harus dilakukan dengan tujuan untuk efektifitas waktu dan pekerjaan, tahap 

persiapan ini meliputi kegiatan antara lain : Survey lokasi untuk mendapat 

gambaran umum, Menentukan kebutuhan data, Studi pustaka terhadap materi, 

Mendata narasumber dari instansi terkait, Pengadaan persyaratan administrasi 

untuk perencanaan data (Putra, Andika, Hayusudia, dan Dianing, 2006). 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini meliputi data 

luas panen dan produktifitas tanaman umbi-umbian. Data sekunder didapatkan dari 

Kantor Dinas Pertanian Kota Malang, Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Kabupaten Malang, dan Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. 

 
c. Metode Pengambilan Sampel (Sampling) 

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Multistage Cluster Sampling.  Cluster Sampling adalah pengambilan sampel dari 

populasi dikelompokkan menjadi sub-sub populasi secara bergerombol (cluster), 

dari sub populasi selanjutnya dirinci lagi menjadi sub-populasi yang lebih kecil. 

Anggota dari sub populasi terakhir dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. 

Multistage Cluster Sampling merupakan perincian dari metode Cluster 

Sampling dimana dapat dikatakan Cluster Sampling jika tahapan pengambilan 

sampel hanya 2 tahap, namun jika melebihi 2 tahap, maka metode tersebut 

dinamakan Metode Multistage Cluster Sampling. Berikut adalah tahapan 

pengambilan sampel : 

 Mengumpulkan data produksi tanaman umbi-umbian, luas wilayah, jumlah 

kecamatan, dan jumlah desa di daerah 4 Wilayah Kabupaten Malang 

 Memilah dan membagi daerah yang berproduksi tinggi dan rendah dalam skala 

kecamatan 
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Gambar 10. Metode Pengambilan sample  
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 Melakukan pemilihan dan pembagian wilayah sebanyak 10% dari total luas 

wilayah sebagai sample claster 1 

 Melakukan pemilihan kecamatan tertentu secara acak sebanyak 10% dari total  

kecamatan sebagai sample claster 2 

 Melakukan pemilihan desa tertentu secara acak sebanyak 10% dari total desa 

sebagai sample claster 3 

 Melakukan pemilihan petani umbi-umbian secara acak sebanyak 10% dari total 

petani sebagai responden 

 
d. Karakterisasi 

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengamatan karakteristik adalah 

metode survey lapang. Untuk mendapatkan suatu karakter tanaman, perlu dilakukan 

identifikasi. Identifikasi dilakukan sebelum atau setelah wawancara. Wilayah 

survey karakter tanaman mencakup daerah pertanian, daerah pemukiman, dan 

daerah hutan. 

Karakteristik tanaman meliputi karakteristik morfologi yang mencakup akar, 

batang, daun, bunga, dan bagian-bagian lain pada tumbuhan (rimpang, umbi, sulur, 

dan duri).  

Kumpulan karakteristik tanaman akan dilakukan pengambilan gambar dan 

dilakukan pengkajian melalui pustaka-pustaka yang sudah ada, juga dengan 

berkonsultasi ke Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian 

Malang. Setelah diketahui jenis tanaman, akan dilakukan pengkajian potensi 

masing-masing jenis tanaman. Pola pengambilan data karakteristik tanaman umbi- 

umbian dapat di lihat pada gambar 15. 
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Gambar 11. Diagram Alir Pengambilan Data Karakteristik Tanaman Umbi-

umbian 
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e. Sebaran 

Gambar 12. Diagram Alir Pengambilan Data Tanaman Umbi-umbian 

 
Langkah pertama yang akan dilakukan dalam pengamatan survei sebaran 

adalah pengkajian data sekunder yang didapat dari desa sampel tentang luas 

wilayah, bentuk wilayah, iklim, cuaca, kondisi tanah, dan ketinggian tempat. 

Langkah berikutnya adalah mengunjungi lokasi, mengamati, dan berdialog 

dengan masyarakat sekitar tentang kondisi wilayah  daerah tersebut. Dialog atau 
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wawancara akan dilakukan dengan kuesioner. Sedangkan data tentang luas wilayah, 

bentuk wilayah, iklim, cuaca, kondisi tanah, dan ketinggian tempat, akan diambil 

dalam bentuk fisik dan digital (gambar atau video)  

Langkah berikutnya adalah melakukan pengkajian data + hasil dialog dengan 

referensi sebaran yang ada dan mengkaji permasalahan budidaya yang berkaitan 

dengan syarat tumbuh tanaman umbi-umbian. 

 
f. Permasalahan 

Sedangkan untuk mengkaji permasalahan, akan dilakukan pengambilan data 

dari masyarakat lewat wawancara dan kuisioner yang akan disebarkan.  

Permasalahan yang akan diangkat untuk didiskusikan dengan masyarakat 

mencakup aspek lahan, pola budidaya, minat, relasi, dan kebijakan pemerintah. 

Aspek-aspek permasalahan dapat dilihat secara detail pada diagram berikut:  

 

 

Gambar 13. Cakupan Data Permasalahan Tanaman Umbi-umbian 
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Pola permasalahan akan mendasari pembuatan kuisioner dan akan  

disebarkan pada sasaran-sasaran di lapang. Pengambilan data permasalahan akan 

ditunjang dengan dialog / wawancara, pengambilan gambar dan video. 

 




