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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di 14 Desa Kecematan Woja Kabupaten 

Dompu. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut 

Arikunto (2010: 234) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 

yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik survey dimana suatu jenis 

penelitian yang banyak dilakukan oleh peneliti dalam bidang: sosiologi, 

bisnis, pemerintah dan pendidikan. Penelitan survey biasanya digunakan 

dalam penelitian deskriptif karena penelitian deskriptif menentukan dan 

melaporkan keadaan yang ada menurut kenyataan, dengan pengukurannya. 

C. Populasi dan Sampel  

 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015: 117) menyatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian diatas maka 
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yang menjadi populasi penelitian ini adalah Petani jagung yang ada 

di desa di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel 

dilakukan jika populasinya besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi. 

Menurut Sugiyono (2015: 131) dalam melakukan penelitian, ukuran 

sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Dalam 

penelitian ini menggunakan total sampel atau sempel jenuh dimana jumlah 

sampel sama dengan populasi (2015: 135) petani jagung yang ada di desa 

Kecematan Woja Kabupaten Dompu. 

pembelanjaan rumah tangga dalam satu tahun di kali 100 %. 

D. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang 

merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti yang 

diperoleh melalui survey atau pengamatan langsung ke objek penelitian. Data 

primer penelitian ini didapatkan langsung dari responden melalui kuesioner 

sesuai dari variable yang diteliti dan dibagikan ke responden yaitu Petani 

Jagung. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik 

kuisioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono,2015: 199) 

Pengumpulan data melalui kuesioner merupakan alat utama dalam 

pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis dan 

disebarkan secara langsung kepada responden yang akan diteliti. Responden diberi 

alternative dalam menjawab pertanyaan yang tersedia. Instrument penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner/daftar pertanyaan.  

F. Teknik Analisis Data 

   Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diproleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014: 426) 

Rumus: 

𝑁𝑇𝑃 =
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟
× 100 

 


