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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan dengan durasi waktu selama 30 hari yaitu 

dimulai pada tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 

di Pengelolaan Pengembangan Sumberdaya Kelautan Perikanan (P2SKP) Muncar, 

Banyuwangi, Jawa Timur.  

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Tabel 1. Materi yang diteliti 

No  Materi  Keterangan 

1. Panjang Jaring 

(Variabel X1) 

Ukuran jaring yang digunakan nelayan 

Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan 

satuan meter. 

2. Ukuran Kapal 

(Variabel X2) 

Ukuran Kapal yang digunakan nelayan 

Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan 

satuan GT (Tonase kotor atau gross 

tonnage) 

3.  Produksi Ikan 

(Variabel Y) 

Jumlah ikan hasil tangkapan dengan 

satuan ton. 

3.2.2 Alat Penelitian 

Tabel 2. Alat yang digunakan 

No  Alat  Keterangan 

1. Alat Tulis Mencatat pernyataan dari responden. 

2. Hp (handphone) Digunakan sebagai alat : Dokumentasi 

perekam suara dari responden  

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

dimana data primer dan sekunder menjadi dasar untuk menjelaskan kondisi 

12 



13 
 

 

permasalahan dan penyelesaiannya. Menurut Nazir (2005) metode deskriptif adalah 

suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas pristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

3.4 Alur Penelitian 

 Alur penelitian dimulai dari persiapan, pengambilan data hingga pembuatan 

hasil penelitian. Alur penelitian pengaruh panjang jaring, ukuran kapal, pada alat 

tangkap Purse seine terhadap Produksi ikan di Pengelolaan Pengembangan 

Sumberdaya Kelautan Perikanan (P2SKP) Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur dapat 

dilihat pada gambar 6 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Alur penelitian 

Survei lokasi Penentuan sampel Pembuatan Kuesioner 

Pengambilan data 
Analisis  

Data  

Panjang Jaring Ukuran Kapal Hasil Produksi 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Data Primer 

Data Primer adalah data yang diambil secara langsung dari suatu kegiatan. 

Data ini diproleh secara langsung dengan melakukan pengamatan dan pencacatan 

dari hasil observasi dan wawancara. 

1. Observasi 

 Pengumpulan Data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tampa ada 

pertolongan alat standart lain untuk keperluan tersebut Nazir (2005). Observasi 

terutama dilakukan terhadap proses-proses yang berlangsung pada hasil produksi 

di Pengelolaan Pengembangan Sumberdaya Kelautan Perikanan, (P2SKP). 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah proses memproleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara Tanya jawab, dimana penanya bertatap muka secara langsung dengan 

responden, pertanyaan tersusun secara sistematis dalam interview guide 

(panduan wawancara) (Nazir, 2005). Wawancara dilakukan dengan tanya jawab 

secara langsung dengan pemilik kapal Purse seine dan bagian-bagian yang 

berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan rumusan masalah penelitian 

dan guna mendapatkan dan informasi yang dibutuhkan. 

3.5.2 Data Sekunder  

 Data Sekunder adalah data penelitian yang diproleh secara tidak langsung 

melaui media perantara. Data Sekunder yang dikumpulkan yaitu data dari lembaga 

Pemerintah, Lembaga swasta, pustaka dan laporan lain (Nazir, 2005). 
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3.6 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan sumber data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan 

sekunder. Data primer didapat dari pemilik kapal, Pengelolaan Pengembangan 

Sumberdaya Kelautan Perikanan, (P2SKP), dan tokoh nelayan. Data yang diambil 

terdiri dari hasil tangkapan ikan sebanyak 10 trip, panjang alat tangkap Purse seine, 

ukuran kapal, Sedangkan data sekunder diproleh dengan melakukan pencatatan 

pada instansi-instansi yang terkait yaitu Pengelolaan Pengembangan Sumberdaya 

Kelautan Perikanan (P2SKP) dan pelabuhan perikanan, Data sekunder yang 

diproleh adalah keadaan umum daerah penelitian, peta lokasi penelitian, produksi 

ikan diperairan Muncar, data nelayan dan jumlah alat tangkap diperairan Muncar. 

3.7 Metode Analisa Data 

 Menurut Sugiyono (2014) analisis data adalah kegiatan setelah seluruh data 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Data yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan diolah dan dianalisis sesuai dengan 

kebutuhan penelitian ini.  

 

 


