
 

21 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Blitar, dengan obyek penelitian 

yaitu petani budidaya ikan hias koi di Kecamatan Sanankulon. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 

Penelitian deskripstif kuantitatif ialah suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai 

apa yang ingin diketahui (Deni Darmawan, 2014:37).Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis variabel yang diteliti untuk mengetahui gambaran keadaan 

obyek penelitian dalam bentuk data atau angka yang kemudian di analisis, di 

klasifikasi serta di interpretasikan dalam bentuk uraian sesuai dengan keadaan 

lapang. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi merupakan subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2010:117) 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh
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karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah para pertani budidaya ikan hias koi diKecamatan 

Sanankulon di Kabupaten Blitar. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Blitar`jumlah populasi petani budidaya ikan hias koi di Kecamatan 

Sanankulon Kabupaten Blitar`yaitu sebanyak 122 petani. 

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang di miliki oleh 

populasi tersebut. Teknik penentuan sampel ini dengan metode purposive random 

sampling yaitu diambil seacara acak dengan jumlah 30 responden. Diharap 

dengan metode ini hasilnya dapat cenderung mendekati nilai yang sesungguhnya 

dan di harapkan juga dapat pula memperkecil terjadinya kesalahan terhadap nilai 

populasi. 

A. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana 

data primer ini merupakan pengumpulan data secara langsung pada obyek dan 

data di ambil dan di olah sendiri sama peneliti. Data dapat di peroleh langsung 

dari petani budidaya ikan hias koi di Kecamatan Sanankulon di koa Blitar dengan 

cara wawancara dan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di antara lain : 

1. Wawancara, yaitu percakapan antara dua orang dengan tujuan mendapatkan 

informasi yang tepat dan dengan maksud tertentu. Wawancara dua pihak 

maksudnya pihak pertama (pewawancara) yang di lakukan oleh si penulis 
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dengan mengajukan pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya dan 

pihak kedua yang di wawancara. 

2. Dokumentasi, yaitu rekaman sebuah peristiwa berupa gambar atau foto 

tentang suatu peristiwa. Dokumentasi ini berguna untuk mendukung data 

dan fakta yang terjadi di lapang yang berkaitan dengan penelitian yaitu 

tingkat pendapatan petani didaerah Kecamatan Sanankulon di Kabupaten 

Blitar. 

3. Studi literatur, kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data atau 

informasi berupa buku, arsip, jurnal, dan penelitian sebelumnya dan lain 

sebagainya. 

C. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui pendekatan  

deskriptif. Analisis deskriptif yaitu mencermati fenomena mengenai besarnya 

bagian yang diterima oleh pemilik faktor produksi (petani ikan, buruh tani, dan 

pengusaha sarana produksi), dengan menghimpun fakta, tanpa menguji hipotesis. 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung besarnya pendapatan usahatani 

ikan hiaskoi. Menurut Soekartawi (1995) penerimaan, pendapatan dapat 

diestimasi dengan rumus sebagai berikut: 

a. Formulasi matermatika penerimaan 

TR = Q x P 

dimana TR adalah Penerimaan total (Rp), Q adalah Jumlah produksi yang 

dihasilkan (kg), P adalah Harga (Rp). 
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b. Formulasi matermatika pendapatan 

Π = TR – TC 

dimana Π adalah Pendapatan usahatani, TR adalah Total Penerimaan, 

dan TC adalah Total biaya. 

c. Formulasi matermatika R/C ratio, sebagai berikut 

𝑅
𝐶⁄ ratio =

TR (Total Revenue)

TC (Total Cost)
 

dimana :TR adalah Total Revenue / Total penerimaan dan TC 

adalahTotal Cost/Total biaya 

 


