
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik maka perlu adanya metode ilmiah, yaitu suatu 

cara atau metode yang dimaksudkan dan terdapat dalam suatu ilmu yang disebut metodologi. 

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2009:4), metode adalah suatu prosedur 

atau cara untuk mengetahui sesuatu yang  mempunyai langkah-langkah sistematis. Jadi 

metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang 

terdapat dalam penelitian. 

 

Menurut Sumadi Suryabrata (2000:18), penelitian deskriftif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriftif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriftif 

menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady akkbar (2009:129)  adalah: 

“metode yang bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal, dalam hal ini 

dapat dalam hal sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto 

yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan 

gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskan dengan kata-kata”. 

 

Sehubungan dengan itu, Moh. Nazir dalam Soejono (1999:2) menerangkan bahwa penelitian 

deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, 

sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang berlangsung dan pengaruh dari 

suatu fenomena.  

 



Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena penelitian ini tidak terbatas hanya pada 

pengumpulan data saja, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. 

 

B. Populasi  dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:108). Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memanfaatkan pohon aren di Desa Air Rupik 

Kecamatan Banding Agung  Kabupaten OKU Selatan sebanyak 30 kepala keluarga (KK). 

Sampel tersebar pada dua dusun yaitu Dusun Sidoharjo sebanyak 16 orang dan Dusun 

Sidomulyo sebanyak 14 orang. 

 

2. Sampel 

Jumlah populasi yang ada tidak diambil sampel penelitian karena subjeknya kurang dari 100 

yaitu berjumlah 30. Populasi penelitian ini akan diteliti semua, sehingga penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. 

 

 

 

C. Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian   

1. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian sebagai 

faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti (Sumadi Suryabrata, 2000:72).  

 

Variabel dalam penelitian ini adalah: Pemanfaatan bagian-bagian dari pohon aren, 

pendapatan dari pohon aren dan sumbangan pendapatan dari pemanfaatan pohon aren 

terhadap pendapatan total keluarga. 



 

2. Indikator Penelitian 

 

1) Bagian-Bagian Pohon Aren Yang Dimanfaatkan Sebagai Sumber Ekonomi 

Keluarga 

 

Bagian-bagian pohon aren yang dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi keluarga yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanfaatan bagian dari pohon aren (daun, buah, nira, 

ijuk, akar dan batang) untuk berbagai keperluan. Adapun kriteria bagian-bagian pohon aren 

yang dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi keluarga adalah: 

a. Daun dimanfaatkan untuk pembungkus rokok, pelepahnya untuk atap, dan tulang 

daun untuk sapu lidi. 

b. Buah dimanfaatkan untuk kolang-kaling dan dijual langsung. 

c. Bunga yang disadap menghasilkan air nira aren dimanfaatkan untuk membuat gula 

aren dan tuak. 

d. Ijuk dimanfaatkan untuk bahan sapu ijuk, peresapan air dan langsung dijual ke 

pengumpul ijuk. 

e. Batang dimanfaatkan untuk dibuat sagu dan diambil kayunya untuk bahan bangunan  

f. Akar dimanfaatkan untuk obat tradisional dalam bentuk cairan  

 

2) Rata-Rata Pendapatan Dari Pemanfaatan Pohon Aren  

Adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha memanfaatkan pohon aren per bulan yang 

dihitung dalam satuan rupiah. Adapun kriteria pendapatan keluarga yang memanfaatkan 

pohon aren adalah: 

a. Pendapatan tinggi, apabila pendapatan lebih dari rata-rata pendapatan  responden 

b. Pendapatan rendah, apabila pendapatan kurang dari rata-rata pendapatan responden 

3) Sumbangan Pendapatan Dari Pemanfaatan Pohon Aren  

 



Persentase sumbangan dari pemanfaatan pohon aren terhadap pendapatan rumah tangga 

adalah besarnya sumbangan pendapatan dari pemanfaatan pohon aren terhadap pendapatan 

total keluarga yang dihitung dengan persentase, dilihat dari perbandingan antara pendapatan 

total keluarga dikalikan seratus persen. Maka dapat dibedakan dengan kriteria: 

a. Sumbangan pendapatan rendah, apabila persentase sumbangan pendapatan dari 

pemanfaatan pohon aren < 50% dari pendapatan total keluarga. 

b. Sumbangan pendapatan tinggi, apabila persentase sumbangan pendapatan dari 

pemanfaatan pohon aren ≥ 50% dari pendapatan total keluarga. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 

1. Teknik Observasi 

 

Observasi dalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena 

yang diselediki.Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin diulang (Sukandarrumidi, 

2004:68)  

 

Teknik observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk   memperoleh 

data mengenai kondisi atau gejala di lapangan secara langsung yang berhubungan dengan 

penelitian melalui pengamatan dan pencatatan . Data yang diperoleh dari hasil observasi ini 

berupa tentang proses pengolahan bagian-bagian pohon aren yang dimanfaatkan sebagai 

sumber ekonomi keluarga. 

 

2. Teknik Wawancara Terstruktur 

 

Teknik wawancara ini digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara terstruktur, 

yaitu dengan menyiapkan instrument penelitian (panduan wawancara ) berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disediakan. Sehinngga peneliti 



memperoleh sejumlah informasi yang akan digunakan dalam penelitian, seperti bagian-

bagian apa saja yang dimanfaatkan oleh setiap keluarga yang memanfaatkan pohon aren 

sehingga menjadi sumber ekonomi keluarga. Pendapatan dari pohon aren, dan sumbangan 

pendapatan dari pemanfaatan pohon aren terhadap pendapatan total keluarga.    

 

 

 

3. Teknik Dokumentasi 

 

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002:206). 

Penerapannya di lapangan adalah pengambilan data penduduk  yang berasal dari data 

Monografi Desa Air Rupik berdasarkan luas desa, jumlah penduduk, peta Desa Air Rupik, 

dan sebagainya yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini. 

 

E. Teknik Analisa Data 

 

Menurut Sofian Effendi dan Chriss Manning (1995:263), analisis data adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabel bentuk presentase 

yang berdasarkan frekuensi sederhana. Tabel akan dipresentasikan terhadap data yang 

diperoleh dari hasil penelitian (Arief Sukadi Sadiman, 1996:96). Langkah pertama dalam 

penyusunan distribusi presentase dengan cara membagi jumlah observasi ke dalam masing-

masing kategori variabel (f) dengan jumlah frekuensi (N). Setelah pembagian dilakukan 

hasilnya dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase. Dalam suatu distribusi 

sederhana, total (T) dari persentase harus sama dengan 100%. Selanjutnya hasil penelitian 



dideskripsikan secara sistematis sebagai laporan hasil penelitian dan akhirnya ditarik 

kesimpulan sebagai laporan akhir penelitian ini.  

 

Untuk menghitung jumlah persentase dari jawaban responden menurut kategori jawaban 

digunakan rumus sebagai berikut : 

 

%=  
N

f
x 100  

 

Keterangan 

%  = Persentase yang diperoleh   

f = Variabel 

N = Jumlah frekuensi  

100  = Konstanta (Arif Sukadi Sadiman, 1996:96) 

 

 

 

 

 


