
BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (disengaja) 

berdasarkan banyaknya pembudidaya ikan kerapu keramba jaring apung. Penelitian 

ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018, Bertempat di Kelurahan Klatakan, 

Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, 

dan bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi 

gambaran umum obyek penelitian yaitu sejarah Kelurahan Klatakan, letak 

geografis Kelurahan Klatakan, struktur organisasi. Sedangkan data kuantitatif 

adalah data yang penyajiannya dalam bentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Kelurahan Klatakan, 

Data jumlah pembudidaya ikan kerapu, dan angket data. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber antara lain, data 

primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari objek 

penelitian, yaitu berupa kuisioner terstruktur maupun semi terstruktur yang 

diberikan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi 
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tahun 2016 dan dampaknya terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan kerapu. Data 

primer merupakan data yang didapat secara langsung dari objek penelitian baik 

melalui wawancara, observasi langsung dan kuisioner. Sumber data yang kedua 

adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada 

seperti buku, literatur, artikel, dan sumber-sumber lain.  

3.3 Populasi Penelitian dan Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1 Metode Penentuan Populasi Penelitian 

Metode penentuan populasi dalam penelitian ini adalah metode survei pada 

masyarakat, pembudidaya ikan kerapu, serta lembaga desa terkait. Populasi dalam 

penelitian ini  adalah pembudidaya ikan kerapu di Kelurahan Klatakan kecamatan 

kendit Kabupaten Situbondo Jawa Timur.  

3.3.2 Metode Penentuan Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2010). Pengambilan sampel untuk penelitian menggunakan acuan jika 

subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar 

atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

3.5 Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini antara 

lain : 

1. Observasi Langsung 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

mengukur sikap responden serta melihat dan mengamati fenomena-fenomena 

yang terjadi pada obyek penelitian dengan pengamatan langsung oleh 
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peneliti. Observasi langsung pada penelitian ini akan dilaksanakan dalam 

kurun waktu tertentu. Peneliti akan melakukan observasi langsung pada 

obyek yaitu pembudidaya ikan kerapu Kelurahan Klatakan, Kecamatan 

Kendit, Kabupaten Situbondo.  

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana 

peneliti akan bertatap muka secara langsung dengan responden serta 

malakukan tanya jawab guna mendapatkan data penelitian. Wawancara 

dalam penelitian ini akan dilakukan pada setiap responden dengan 

menggunakan dafttar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.  

3. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan 

menelusuri literatur atau sumber-sumber yang telah ada untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan. Proses pengumpulan data dengan metode studi literatur 

dilakukan guna mendapatkan data yang sudah ada sebelumnya seperti data 

tentang gambaran umum desa yang dapat didapat melalui web site desa. 

3.6   Metode Analisis Data 

3.6.1  Identifikasi dan Penentuan Atribut  

 Menurut Marzuki (2013), Penentuan atribut dimensi ekonomi merupakan 

atribut yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan budidaya ikan kerapu 

sistem KJA. Atribut mencerminkan bagaimana usaha budidaya yang memberikan 

manfaat ekonomi secara mikro maupun makro sehingga akan menopang 

keberlanjutan pengelolaan pengelolaan budidaya laut untuk kerapu sistem KJA. 
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3.6.2  Pembuatan Skor dan Nilai Skor  

 Tahap kedua dari analisis ini adalah melakukan pembuatan skor melalui 

pemberian skor atau pemberian peringkat pada atribut. Pembuatan skor mengacu 

pada teknik RAPFISH (Pittcher and Preikshot, 2001; Susilo, 2003), yaitu skor yang 

diberikan berupa nilai “buruk (bad)” yaitu mencerminkan kondisi yang paling tidak 

menguntungkan dan sebaliknya nilai “baik (good)”, yaitu kondisi yang paling 

menguntungkan. Diantara nilai yang ekstrim “baik” dan “buruk”, biasanya terdapat 

satu atau lebih nilai antara. Mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh Good 

et al., (1999) dan Heersman et al., (1999), maka peringkat yang diberikan pada 

setiap atribut yang dinilai berkisar Antara 0 – 3. Pemberian skor tergantung pada 

keadaan masing-masing atribut yang diartikan mulai dari baik sampai buruk. 

3.6.3  Proses Ordinasi 

 Posisi titik keberlanjutan dapat divisualisasikan dalam dua dimensi (sumbu 

vertikal dan horisontal). Melalui metode rotasi sumbu maka posisi titik-titik 

tersebut dapat diproyeksikan pada garis mendatar dimana titik ekstrem “buruk” 

diberi nilai skor 0 % dan titik ekstrim “baik” diberi skor 100 %. MDS MDS (Multi 

Dimensional Scalling) dapat mempresentasikan metode ordinasi secara efektif. Dua 

titik atau objek yang sama dipetakan dalam satu titik yang saling berdekatan satu 

sama lain. Sebaliknya objek atau titik yang tidak sama digambarkan dengan titik-

titik yang berjauhan (Fauzi dan Suzy, 2005). 

3.6.4  Proses Rotasi 

 Marzuki, (2013) Untuk memproyeksikan titik-titik tersebut pada garis 

mendatar dilakukan proses rotasi, dengan titik ekstrim “buruk” yang diberi nilai 
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skor 0% dan titik ekstrim yang “baik” diberi nilai skor 100%. Untuk menjamin tidak 

terjadinya kesalahan dalam posisi titik yang bersifat kebalikan cermin maka 

dilakukan proses”flip” untuk titik-titik tertentu yang mengalami kesalahan. 

3.6.6  Skala Indeks Keberlanjutan 

 Pembuatan skala indeks keberlanjutan pengelolaan budidaya ikan kerapu 

sistem KJA yang mempunyai selang 0 - 100. Menurut Susilo (2003) pembagian 

selang yang menggambarkan status indeks keberlanjutan ekonomi disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kategori Keberlanjutan Dimensi Ekonomi Pembudidaya Ikan Kerapu 

Sistem KJA di Keluran Klatakan, Kecaman Kendit, Kabupaten 

Situbondo. 

Indeks Katergori 

0 – 25 Buruk 

25 – 50 Kurang 

50 – 75 Cukup 

75 – 100 Baik 

Sumber : Susilo, 2003  

3.6.7  Analisis Sensitivitas 

 Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat atribut mana yang paling 

sensitif memberikan kontribusi terhadap Insus-Grouper.. Peran masing-masing 

atribut terhadap nilai indeks keberlanjutan dianalisis dengan “attribute 

leveraging”, sehingga terlihat perubahan ordinasi apabila atribut tertentu 

dihilangkan dari analisis. Pengaruh setiap atribut dilihat dalam bentuk perubahan 
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Root Mean Square (RMS) ordinasi khususnya pada sumbu x atau pada skala 

accountability. Semakin besar nilai perubahan RMS akibat hilangnya suatu atribut 

tertentu maka semakin besar pula peranan atribut di dalam pembentukan nilai Insus-

Grouper pada skala keberlanjutan, atau semakin sensitif. Atribut-atribut yang 

memiliki tingkat kepentingan (sensitivitas) tinggi dari hasil analisis keberlanjutan 

dimensi ekonomi pembudidaya ikan kerapu sistem KJA, akan digunakan sebagai 

dasar penetapan atribut dalam analisis simulasi model dinamik (keberlanjutan) 

pengelolaan budidaya ikan kerapu sistem KJA berkelanjutan. 

3.6.8  Analisis Monte Carlo 

Untuk mengevaluasi pengaruh galat (error) acak pada proses untuk 

menduga nilai ordinasi digunakan analisis Monte Carlo. Menurut Kavanagh (2001), 

analisis “Monte Carlo” juga berguna untuk mempelajari pengaruh kesalahan 

pembuatan skor atribut, pengaruh variasi pemberian skor akibat perbedaan opini 

atau penilaian oleh peneliti yang berbeda, stabilitas iterasi, kesalahan pemasukan 

data atau adanya data yang hilang (missing data), tingginya nilai ”stress” (nilai 

stress dapat diterima jika < 25%). 


