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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Setiap penelitian ada beberapa metode yang digunakan agar dapat membahas 

permasalahan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif, menurut pendapat Mohammad Ali (1984 : 120), metode 

deskriptif adalah: 

“Metode deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi 

pada masa sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data, 

membuat klasifikasi data dan analisa atau pengolahan data, membuat kesimpulan 

dan laporan dengan tujuan untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan 

secara obyektif dalam suatu deskriptif situasi”. 

 

 

Begitu juga dengan pendapat Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1993:73) metode 

deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

 

 

Sehubungan dengan pendapat di atas maka penggunaan metode deskriptif dalam 

penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah tentang kemitraan  dengan 

cara mengumpulkan data kemitraan, mengklasifikasikannya menggunakan 

persentase tunggal,kemudian dianalisis, selanjutnya menyimpulkan yang telah 

terkumpul dari responde, sehingga diperoleh pemecahan terhadap masalah 

deskripsi kemitraan.  
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B. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002 : 118). Variabel dalam penelitian ini adalah 

bagaimana keberadaan kemitraan industri tebu dengan petani mengenai luas 

lahan, peran kemitraan, jumlah pendapatan, dan tanggapan masyarakat terhadap 

kemitraan PT Gunung Madu Plantation di Kampung Gunung Agung. 

 

C. Populasi 

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

berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh petani tebu pemilik lahan yang bermitra dengan industri gula PT 

Gunung Madu Plantation di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan 

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 18 orang petani (Kelompok 

Tani Kampung Gunung Agung Tahun 2012). 

 

D. Sampel  

 
Pada penilitian ini menggunakan sampel populasi. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel sesuai dengan jumlah populasi, sehingga sampel yang 

digunakan sebanyak 18 orang petani pemilik lahan kemitraan. 

 Definisi Operasional Variabel  

 

1) Luas Lahan   

 

Luas lahan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jumlah kepemilikan lahan 

setiap petani tebu yang bermitra dengan industri gula PT Gunung Madu Plantation 

yang dapat mempengaruhi jumlah produksi tanaman. Semakin luas lahan yang 

dimiliki petani, maka akan memberikan produksi yang besar begitu juga 
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sebaliknya apabila lahan yang dimiliki sempit maka produksinya sedikit. Terlihat 

bahwa luas lahan juga mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh petani. 

 

Kriteria penggolongan luas lahan menurut Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad 

(1987 : 88) yaitu sebagai berikut: 

 

a) Sempit, jika luas lahan milik < 0,50 ha 

b) Sedang, jika luas lahan milik 0,50 – 0,99 ha  

c) Luas, jika luas lahan milik > 1,00 ha 

 
2) Jumlah Penghasilan 

 

Jumlah penghasilan yang dimaksud dalam yaitu seluruh hasil panen tebu dari 

kemitraan yang dinilai dalam rupiah setelah dipotong pinjaman dan biaya giling 

oleh PT Gunung Madu Plantationdari pada setiap petani.  

 
3) Manfaat Kemitraan  

 

Manfaat kemitraan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendapatkannya  

bantuan modal,dan teknis. Bantuan berupa modal untuk budidaya tanaman tebu 

pada lahan kemitraan sampai dengan mendapatkan pinjaman sebanyak Rp. 

9.275.000/ha, kecuali itu petani diberikan penyuluhan tentang budidaya tanaman 

tebu yang baik dilakukkan  secara rutin (2-3 kali dalam sebulan). Bantuan ini 

diharapkan mampu meringankan biaya operasional setiap petani dalam 

peningkatan hasil produksi.  
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4) Tanggapan Masyarakat Terhadap Kemitraan 

 

Tanggapan masyarakat yang dimaksud adalah keaktifan dan keinginan petani 

pemilik lahan tebu dalam melakukan program kemitraan dengan  PT Gunung 

Madu Plantation di Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah guna meningkatkan kelembagaan pada program 

kemitraan.  

Berikut merupakan kriteria penggolongan tanggapan petani : 

a) Mendukung : Jika petani aktif dalam mengikuti penyuluhan teknis 

budidaya  

tanaman tebu dari PT GMP dan masih ingin melanjutkan  

program kemitraan. 

b) Netral  : Jika petani tidak secara rutin dalam mengikuti  

penyuluhan  

kemitraan tebu dari PT Gunung Madu Plantation, namun 

masih ingin  melanjutkan program kemitraan. 

c) Hanya mengikuti : Jika petani tidak ingin lagi mengikuti kemitraan tebu dan  

akan memindahkan fungsi lahannya untuk budidaya jenis 

tanaman lain. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai 

penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 
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1. Teknik Observasi Lapangan 

Teknik observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang 

kehidupan sosial dan dapat mememberikan petunjuk dalam pemecahan masalah 

terhadap deskripsi  kemitraan PT Gunung Madu Plantation di Kampung Gunung 

Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. 

 

2. Teknik Kuesioner 

Kuesioner menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 128) adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Teknik ini dilakukan 

untuk mendapatkan data mengenai manfaat kemitraan dan jumlah penghasilan 

yang dilakukan dengan cara memberikan angket kepada responden. 

 

3. Teknik Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk membantu teknik kuesioner dalam rangka 

pengambilan data primer, yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

disusun sebagai pedoman penulis dalam penelitian. Wawancara dilakukan 

terhadap masyarakat pemilik lahan tebu, dan ketua kelompok tani sebagai 

pengelola kemitraan, dan Petugas Penyuluh Lapangan dari PT Gunung Madu 

Plantation. 
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4. Teknik Dokumentasi 

 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder seperti peta 

desa, jumlah penduduk, luas lahan dan jumlah pendapatan petani tebu dari hasil 

bermitra dengan industri gula PT Gunung Madu Plantation. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kuantitatif sederhana dalam 

bentuk tabulasi tunggal dan persentasi (%). Hal ini sesuai pendapat Michael H. 

Wilizer yang dikutip oleh Arif S. Sadiman (1996 : 84) bahwa persentase 

merupakan cara yang paling mudah untuk perhitungan angka-angka dengan kata 

lain analisis persentase hanya memerlukan perhitungan yang paling sederhana. 

 

Adapun bentuk dari hasil analisis persentase ini dengan cara sebagai berikut : data 

hasil kuesioner dari responden dimasukkan ke dalam tabel menurut kategori 

jawaban, kemudian dipersentasekan menurut jawaban masing-masing. Untuk 

menentukan jumlah persentase dari jawaban responden menurut kategori jawaban 

digunakan rumus sebagai berikut : 

 

% =  x 100% 

 

Keterangan : 

%  : Persentase yang diperoleh 

n : jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah Responden 

100% : Konstanta (Muhammad Ali, 1985 : 184). 



33 
 

Setelah data di analisis dan informasi yang lebih sederhana diperoleh, hasil-hasil 

tersebut digunakan sebagai dasar deskripsi laporan hasil penelitian. 

a. Untuk variabel luas kepemilikan lahan dan tanggapan masyarakat 

menggunakan pengamatan secara langsung dan wawancara terstruktur dengan 

petani tebu yang bermitra dengan industri gula PT Gunung Madu Plantation 

kemudian dideskripsikan.  

b. Untuk variabel jumlah pendapatan dan manfaat kemitraan, peneliti 

menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada petani tebu di lahan kemitraan 

dengan industri gula PT Gunung Madu plantation di Kampung Gunung 

Agung. 


