
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2010: 3), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam kegiatan penelitian 

ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang 

diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian 

secara lugas, seperti apa adanya. 

 

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan menggambarkan 

fakta dari karakteristik objek dan subjek yang akan diteliti dengan tepat dan 

terarah. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengukur secara cermat dan 

terarah terhadap fenomena sosial karena penelitian ini bertujuan menganalisis 

karakteristik petani tebu di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga 

Mayang Kabupaten Lampung Utara tahun 2014. 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010: 173). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga petani tebu di Desa 
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Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara 

tahun 2014 yang berjumlah 49 KK.  

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam menentukan 

sampel berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto (2010: 174), yaitu apabila 

subjek penelitiannya kurang dari 100, maka subjeknya dijadikan sampel sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Berdasarkan pendapat tersebut, 

maka dalam penelitian ini keseluruhan populasinya dijadikan sempel, karena 

populasi petani di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang 

Kabupaten Lampung Utara tahun 2014 hanya sebanyak 49 KK. 

 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

 

1. Variabel Penelitian 

 

 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013: 38). Variabel dalam penelitian ini 

adalah karakteristik petani tebu di Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan 

Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara tahun 2014. Karakteristik petani tebu 

tersebut terdiri dari beberapa indikator, yakni luas lahan, status kepemilikan lahan, 

modal pertanian, produksi tanaman tebu, rendemen, pendapatan petani tebu, dan 

kriteria kemiskinan petani tebu. 
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2. Definisi Operasional Variabel 

 

 

a. Luas Lahan Garapan 

 

 

Luas lahan garapan adalah luas lahan yang digarap oleh petani tebu yang ada di 

Desa Negara Tulang Bawang, dibagi menjadi 3 kelompok dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Kriteria Luas Lahan Garapan Petani. 

 

No Lahan Garapan Luas (ha) 

1 Sempit  < 0,5 

2 Sedang  0,5 – 2 

3 Luas  > 2 

Sumber: Fhadoli Hernanto (1990: 64). 

 

 

b. Status Kepemilikan Lahan 

 

 

Status kepemilikan lahan adalah lahan yang digarap oleh petani tebu yang 

merupakan milik sendiri atau menyewa. Selanjutnya untuk mempermudah 

penelitian ini, maka status kepemilikan lahan dibagi menjadi dua seperti yang 

dikemukakan oleh Soekartawi (2003: 6) yaitu: 

a. Milik sendiri. 

b. Bukan milik sendiri. 

 

 

c. Modal Pertanian 

 

 

Modal petani tebu adalah modal yang digunakan oleh petani tebu untuk mengolah 

lahan pertaniannya serta modal yang dikeluarkan oleh petani tebu dalam proses 

produksi yang habis digunakan dalam satu kali produksi, seperti biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli bibit tebu, pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. 
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Modal pertanian yang dikeluarkan oleh petani tebu yang ada di Desa Negara 

Tulang Bawang merupakan modal yang dikeluarkan oleh petani untuk biaya 

pengolahan lahan pertanian, pemeliharaan, dan pemanenan. 

 

Selanjutnya modal yang digunakan dalam pertanian ini dikelompokkan menjadi 2 

kriteria, berdasarkan rata-rata modal per hektar petani tebu, yaitu: 

a. Modal petani kecil, apabila modal pertanian di bawah atau sama dengan rata-

rata modal per hektar petani tebu. 

b. Modal petani besar, apabila modal pertanian di atas rata-rata modal per hektar 

petani tebu. 

 

 

d. Produksi Tanaman Tebu 

 

 

Produksi tanaman adalah kemampuan lahan milik petani tebu untuk dapat 

menghasilkan tebu. Produksi pertanian di Desa Negara Tulang Bawang berupa 

seluruh hasil pertanian dihitung dengan satuan ton yang diperoleh dalam jangka 

waktu satu kali panen atau setahun. Untuk mempermudah analisis pada penelitian 

ini maka tingkat produksi dibagi menjadi: 

 

Tabel 5. Kriteria Produksi Pertanian Tebu. 

 

No  Produksi Tebu Hasil (ton/ha) 

1 Tinggi  ≥ 4,93 

2 Rendah  < 4,93 

Sumber: BPS Lampung Utara 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

e. Rendemen  

 

 

Rendemen adalah kematangan tebu untuk dijadikan gula yang baik. Rendemen 

untuk PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang adalah sebesar 9%. Semakin besar 

rendemen maka semakin banyak pula gula yang diperoleh petani dan pabrik gula. 

Untuk meningkatkan rendemen pabrik gula memberikan intensif. Semakin tinggi 

rendemen yang dihasilkan oleh petani tebu, semakin besar intensif yang diterima 

oleh petani tebu. Untuk mempermudah analisis dalam penelitian ini maka kriteria 

rendemen dibagi menjadi:  

 

Tabel 6. Kriteria Rendemen Tebu Petani. 

 

No.  Rendemen Keterangan 

1 Tinggi  ≥ 9% 

2 Rendah  < 9% 

Sumber: Asosiasi Gula Indonesia. 

 

 

f. Pendapatan Petani Tebu 

 

 

Pendapatan petani tebu adalah hasil yang didapat dari perkebunan tebu baik 

berupa uang atau barang. Pendapatan tersebut digunakan untuk  mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya yang dinyatakan dalam satuan  rupiah dan dihitung 

dalam satu bulan. Tingkat pendapatan petani dikelompokkan menjadi 2 kriteria, 

berdasarkan rata-rata pendapatan seluruh petani tebu, yaitu: 

a. Pendapatan petani kecil apabila pendapatan petani di bawah rata-rata 

pendapatan petani tebu. 

b. Pendapatan petani besar apabila pendapatan petani di atas atau sama dengan 

rata-rata pendapatan petani tebu. 
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g. Kriteria Kemiskinan Petani Tebu 
 

 

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

dasar, adapun kebutuhan dasar dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok sehari-

hari. Standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan standar 

bahan pokok (barang) beras menurut Sajogyo dalam Sutarto (2010: 25). Untuk 

memepermudah analisis dalam penelitian ini, maka didapat kategori 

penggolongan kriteria sebagai berikut: 

1. Tidak miskin, jika tingkat pengeluaran ekuivalen per orang per bulan lebih 

dari Rp. 360.000,-. 

2. Miskin, jika tingkat pengeluaran ekuivalen per orang per bulan sama dengan 

atau lebih kecil dari Rp. 360.000,-. 

3. Miskin sekali, jika tingkat pengeluaran ekuivalen per orang per bulan sama 

dengan atau lebih kecil dari Rp. 270.000,-. 

4. Paling miskin, jika tingkat pengeluaran ekuivalen per orang per bulan sama 

dengan atau lebih kecil dari Rp. 202.500,-. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

1. Kuesioner  

 

 

Menurut Sugiyono (2013: 142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik kuesioner ini digunakan 

untuk memperoleh informasi atau gambaran data responden seperti usia petani, 

jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan formal kepala keluarga petani 
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tebu, luas lahan garapan, status kepemilikan lahan, modal pertanian, produksi 

tanaman tebu, rendemen, pendapatan petani tebu, dan kriteria kemiskinan petani 

tebu. 

 

 

2. Dokumentasi  

 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 274), metode dokumentasi yaitu mencari data 

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

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data sekunder, yang bersumber dari data monografi 

desa, yaitu jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, komposisi penduduk 

menurut mata pencaharian, luas wilayah penggunaan lahan, dan peta yang 

diperlukan dalam mendukung penelitian ini. 

 

 

3. Wawancara  

 

 

Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik wawancara 

tidak terstruktur. Teknik wawancara tidak terstruktur ini digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data karena peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan sebagai kajian untuk menganalisis data yang telah didapat. 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Analisis data 

adalah pengolahan dan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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distribusi frekuensi, perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat 

dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut kemudian di persentasekan. 

Frekuensi tersebut juga dapat dilihat penyebaran persentasenya, yang oleh 

kebanyakan orang dikenal dengan frekuensi relative (M. Burhan Bungin, 2008: 

171). Untuk menghitung persentase dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

   
  

 
        

 

Keterangan: 

N = Jumlah kejadian. 

fx = frekuensi individu. 

 

Kemudian data distribusi frekuensi tersebut dideskripsikan dengan menggunakan 

grafik. Biasanya deskripsi distribusi frekuensi melalui grafik dibuat dalam bentuk 

histogram, poligon, ogive, dan serabi.  


