
III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Winarno Surakhmad (1982:131) adalah

cara yang digunakan dalam penelitian ilmiah dengan menggunakan teknik dan

alat-alat tertentu untuk memahami objek penelitian.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena serta untuk mengetahui

hal-hal yang berhubungan dengan keadaan tertentu sesuai apa adanya di lapangan.

Metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk berupaya

memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi

sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan,

klasifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan

dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan

secara objektif dalam suatu deskripsi situasi (Muhammad Ali, 1985:18).

Berdasarkan pendapat diatas, maka tujuan pengunaan metode deskriptif dalam

penelitian ini digunakan untuk menggambarkan keadaan atau mengetahui hal-hal

yang berhubungan dengan suatu keadaan, dalam rangka mendiskripsikan kondisi

sosial ekonomi keluarga petani padi sawah di Desa Kotagajah Kecamatan

Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.



B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Muhammad Ali (1985:54), populasi adalah keseluruhan objek penelitian

baik berupa manusia, benda, peristiwa ataupun berbagai gejala yang terjadi karena

hal itu merupakan variabel yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau

menunjang keberhasilan dari penelitian.

Lebih lanjut Mohammad Nazir (1988:325), mengemukakan bahwa populasi

adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri yang telah ditetapkan,

sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002:108), populasi adalah keseluruhan

subjek penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi

dalam penelitian ini yaitu keluarga petani pemilik sekaligus penggarap lahan padi

sawah di Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

yang berjumlah 630 KK yang tersebar di 16 dusun dari 18 dusun dengan 2 dusun

tidak terdapat populasi keluarga petani pemilik sekaligus penggarap, untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah dan persebaran populasi keluarga petani pemilik sekaligus
penggarap lahan padi sawah di 18 dusun di Desa Kotagajah Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010.

No Nama Dusun
Jumlah keluarga Petani pemilik lahan

Padi Sawah



1. Purwodadi 121
2. Kauman 114
3. Kota Sari I 21
4. Kota Sari II 37
5. Tanjung Perak 59
6. Tanggul Rejo 93
7. Margo Rahayu I 32
8. Margo Rahayu II 49
9. Kampung Baru 19
10. Sri Rahayu I 10
11. Sri Rahayu II 14
12. Sri Rahayu III 18
13. Gajah Timur I 11
14. Gajah Timur II 6
15. Gajah Timur III 17
16. Gajah Timur IV 9

Jumlah 630
Sumber : Observasi di Desa Kotagajah Tahun 2010.

2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:109), sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan

cara sampling area yaitu sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan

berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan

tertentu karena besarnya populasi, keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga

tidak dapaat mengambil sampel yang lebih besar dan jauh

Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi sampel adalah dusun

Purwodadi dan Kauman hal ini didasarkan populasi keluarga petani pemilik lahan

padi sawah paling banyak berada di dusun Purwodadi dan Kauman, karena

subjeknya lebih dari 100 maka sampel diambil sebanyak (25%) dari populasi, hal

ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2002:109), yang menyatakan

-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100,



lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi

selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih. Selanjutnya dilakukan teknik random sampling atau mewakili

populasi, dan cara menentukan sampel yaitu dengan menggunakan undian

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis mengambilan sampel penelitian di

dusun Purwodadi dan Kauman dari 18 dusun yang berada di Desa Kotagajah

dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah dan persebaran populasi keluarga petani pemilik lahan padi
sawah di dusun Purwodadi dan dusun Kauman di Desa Kotagajah
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010.

No Dusun Populasi keluarga pemilik
lahan padi sawah Sampel

1. Purwodadi 121 30
2. Kauman 114 29

Jumlah 235 59
Sumber : Observasi dan wawancara.

Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran sampel dapat dilihat pada gambar 2,

pada peta berikut ini.



C. Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut Sumadi Suryabrata (2000:72), variabel penelitian adalah sebagai segala

sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Sedangkan menurut



Mohammad Nazir (1988:149), Variabel penelitian adalah konsep yang

mempunyai bermacam-macam nilai.

Variabel penelitian ini adalah Deskripsi Sosial Ekonomi Keluarga Petani Padi

Sawah Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun 2010 yang meliputi luas lahan milik, jumlah tanggungan keluarga,

pekerjaan tambahan, pendapatan keluarga dan pemenuhan kebutuhan pokok

minimum petani padi sawah.

2. Indikator Penelitian

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang

didefinisikan yang diamati (Sumadi Suryabrata, 2000:72).

1. Luas lahan milik adalah jumlah seluruh lahan yang dimiliki, digarap atau

digunakan oleh petani untuk usaha bertani padi sawah dalam waktu satu

tahun dan dihitung dalam satuan hektar. Menurut Hadi Prayitno dan

Lincolin Arsyad (1987:88), luas lahan garapan dapat digolongkan dalan 4

kelompok yaitu :

a. Sangat sempit : < 0,25 hektar

b. Sempit : antara 0,25 0,49 hektar

c. Sedang : antara 0,50 0,99 hektar

d. Luas : > 0,99 hektar

2. Jumlah tangggungan yang di maksud dalam penelitian ini adalah orang yang

menjadi tanggungan keluarga petani padi sawah  yaitu, anak, istri, orang tua,

mertua, saudara ipar, keponakan,ataupun keluarga lain yang masih

berhubungn darah. Kriteria penggolongannya adalah :



1) Sedikit, apabila jumlah tanggungan dalam keluarga kurang dari 5 orang

2) Banyak, apabila jumlah tanggungan dalam keluarga lebih dari atau

sama dengan 5 orang. (SUSENAS 1999:17).

3. Pekerjaan tambahan yaitu pekerjaan yang dimiliki selain pekerjaan

utamanya sebagai petani sawah dalam tenggang waktu paling sedikit satu

bulan yang lalu, antara lain bekerja sebagai : bekerja sebagai tukang becak,

buruh bangunan, buruh kuli pabrik, ternak, ojek, sopir, membuat batu bata,

pedagang sayuran, pedagang tahu.

4. Pendapatan keluarga dalam penelitian ini yaitu jumlah total seluruh

pendapatan keluarga petani padi sawah yang diperoleh dari pekerjaan pokok

sebagai petani padi sawah dan pendapatan yang didapat dari pekerjaan

tambahan di luar petani padi sawah dan dihitung dalam satuan rupiah per

tahun. Pendapatan keluarga petani padi sawah dikelompokan menjadi 2

kategoti yaitu Pendapatan yang di atas rata-rata dan pendapatan dibawah

rata-rata. Pendapatan rata-rata merupakan jumlah total seluruh responden

yang berasal dari pendapatan bertani padi dan dari pekerjaan tambahan

kemudian di bagi jumlah seluruh responden maka akan didapat pendapan

rata-rata responden.

5. Pemenuhan kebutuhan pokok minimum petani padi sawah dalam hal ini

pemenuhan kebutuhan pokok minimum yang dimaksud yaitu pemenuhan

kebutuhan pokok minimum petani padi sawah yang dikelompokan menjadi

2 yaitu :

a. Terpenuhi : Apabila jumlah pengeluaran perkapita perbulan

192.400

b. Tidak Terpenuhi : Apabila jumlah pengeluaran perkapita perbulan



192.400

untuk mengetahui terpenuhi atau tidak terpenuhi kebutuhan pokok

minimum setiap responden, dapat diketahui dengan cara menghitung berapa

jumlah pendapatan total keluarga petani padi sawah dikurangi jumlah

kebutuhan pokok minimum setiap keluarga petani padi sawah atau dengan

mengetahui berapa jumlah pengeluarannya dalam satu bulan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Oservasi

Teknik Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan

langsung ke lokasi penelitian. Dengan teknik observasi ini jenis-jenis informasi

tertentu secara langsung dapat terlihat seperti, jenis pekerjaan tambahan dan

harga satuan kebutuhan pokok di lokasi penelitian.

2. Teknik Wawancara Terstruktur

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung

kepada responden dengan panduan kuesioner. Teknik ini digunakan peneliti

kepada kepala keluarga petani padi sawah untuk memperoleh data tentang luas

lahan garapan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan tambahan selain bertani

padi, total pendapatan yang diperoleh, dan pemenuhan kebutuhan pokok kepala

keluarga petani padi sawah.

3. Teknik Dokumentasi



Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data dalam rangka menganalisa

masalah yang sedang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-

data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian yang bersumber

dari kecamatan, kelurahan yaitu jumlah penduduk, mata pencaharian, peta

administratif .

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis pesentase yang

dilakukan dengan penyusunan distribusi sederhana.

Menurut Arif Sadiman (1996:96), distribusi persentase adalah distribusi yang

frekuensinya telah diubah kedalam persentase. Langkah pertama dalam menyusun

distribusi pesentase adalah membagi jumlah observasi kedalam masing-masing

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

hasilnnya dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan pesentase. Dalam suatu

distribusi sederhana total (T) dati pesentasi harus sama dengan 100 persen, namun

jika ada pembulatan jumlahnya sedikit berbeda. Dari hasil penelitian dibuat suatu

deskripsi yang sistematis sebagai hasil penelitian dan analisa persentase tersebuat

adalah sebagai berikut :

% = f × 100
Keterangan :

% : Pesentase yang diperoleh



N : Jumlah fekuensi

f : Variabel

100 : Konstanta


