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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif (descriptive qualitative research) yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan atau gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Nawawi dkk, 1996). 

Hal ini diperkuat pendapat menurut Faisal (1992) bahwa penggunaan 

metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menceritakan dan 

mendeskripsikan segala perilaku orang, peristiwa yang terjadi dilapangan, serta 

kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang 

dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian hanya untuk 

menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti 

tanpa membahas tentang hubungan antar variabel. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di dua tempat berbeda yaitu tempat yang pertama yaitu 

dikolam petani ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) milik bapak Awaluddin 

Susanto Dsn. Jogoroto RT.03 RW.07 Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Tempat kedua 

yaitu di Balai Benih Ikan (BBI) yang beralamatkan Jl. Raya Caru Dsn. Pendem, 

Junrejo, Kota Batu. Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 15 Juni – 15 Juli 

2019. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan bagian dari keseluruhan subjek penelitian. Menurut 

Arikunto (2006) populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek 

dengan karakteristik tertentu yang diteliti untuk dipelajari dan diambil 

kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah ikan lele strain mutiara . 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan sebagian subjek atau objek dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2006). Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah ikan lele 

strain mutiara (Clarias gariepinus) milik petani ikan lele mutiara (Clarias 

gariepinus) di  Kota Jombang dan ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) milik 

Balai Benih Ikan Pendem Kota Batu. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan cara acak 

sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2012). Teknik random sampling digunakan peneliti untuk memilih 

populasi ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) secara acak sehingga pada saat 

pengambilan populasi memiliki kesempatan kemungkinan terambil kembali dan 

menjadi sampel penelitian.     

3.3.4 Definisi Operasional Variabel 

Supaya tidak terjadi kesalahan makna dalam setiap variabel maka perlu 

didefinisikan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 
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1. Teknik pemijahan alami merupakan cara umum yang dilakukan dengan 

cara menyeleksi indukan jantan dan indukan betina yang telah siap dan 

matang gonad kemudian dipijahkan secara alami dalam kolam pemijahan 

dengan diberi kakaban pada dasar  kolam  untuk menempelnya telur ikan. 

2. Teknik pemijahan semi alami merupakan cara alternatif yang dilakukan 

ketika indukan belum siap dipijahkan dengan cara menyuntikan hormon 

perangsang gonad seperti ovaprim kemudian dipijahkan menggunakan 

metode pemijahan alami. 

3. Pembenihan menjadi tahap  awal dalam kegiatan budidaya ikan yang 

sangat menentukan untuk tahap kegiatan selanjutnya dengan tujuan untuk 

menghasilkan benih dan selanjutnya benih yang dihasilkan menjadi 

komponen input bagi kegiatan pembesaran. 

4. Ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) merupakan hasil dari populasi dasar 

hasil gabungan persilangan dua arah (diallele cross) diantara populasi ikan 

lele Mesir, Paiton, Sangkuriang, dan Dumbo sehingga terbentuk populasi 

komposit. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi menjadi 4 tahap yaitu: tahap persiapan, tahap seleksi 

induk, tahap pelaksanaan mulai dari sebelum dan sesudah proses pemijahan, 

dan tahap pengamatan hasil dari pemijahan. 

3.4.1 Alat 

Alat Jumlah 

Kolam 3 meter  x  3 meter 1 

Kamera 1 

Kakaban 140 cm x 40 cm 5 

Serok jaring 3 

Ember 2 

Timbangan 1 

Meteran 1 
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Alat tulis 1 

Thermometer 1 

DO meter 1 

pH Pen 1 

Alat suntik 1 

Hormon Ovaprim 1 

 

3.5 Prosedur Pengambilan Data 

3.5.1 Pengambilan Data 

Penelitian ini meliputi dua parameter untuk dianalisis datanya yaitu 

parameter utama (primer) yang meliputi hasil pengukuran kualitas air yang 

meliputi suhu, pH, dan DO. Sedangkan untuk parameter (sekunder) berupa hasil 

yang diperoleh setelah melakukan pemijahan alami dan semi alami. 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

A. Observasi 

Pengumpulan data berupa observasi langsung adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan panca indra tanpa ada perantara lain untu mengamati 

sesuatu (Nazir, 2011). Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan terhadap 

semua hal yang terkait dengan teknik pemijahan ikan lele mutiara (Clarias 

gariepinus) dikolam petani ikan lele mutiara (Clarias gariepinus) dan dikolam 

Balai Benih Ikan (BBI). 

B. Partisipasi Aktif 

Partisipasi aktif yaitu peneliti ikut melakukan apa yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh narasumber, akan tetapi belum sepenuhnya lengkap (Sugiyono, 

2006). Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti ikut serta mengikuti secara 

langsung semua kegiatan yang berhubungan dengan teknik pemijahan. 
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C. Wawancara 

Wawancara merupakan bagian dari proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang 

terkait dalam masalah yang diteliti (Sopiah, 2010). Wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dengan cara tanya jawab dengan pemilik atau karyawan pada 

masing-masing tempat mengenai segala proses terkait pemijahan ikan lele. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan: 

1) Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Peneliti 

menggunakan analisis data berupa data angket yang digunakan untuk 

wawancara kepada petani lele mutiara (Clarias gariepinus) dan karyawan 

Balai Benih Ikan (BBI). 

2) Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan peneliti untuk mendeskripsikan 

segala kegiatan yang ada terkait metode pemijahan yang biasa dilakukan 

oleh petani lele mutiara (Clarias gariepinus) dan karyawan Balai Benih 

Ikan (BBI).     

 


