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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.   Tipe Penelitian  

Penelitian ini termasuk tipe penelitian dengan pendekatan analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis ini dipergunakan untuk 

menggambarkan tentang keadaan kerusakan padi akibat hama tikus sawah yang 

terjadi di lokasi penelitian, pelaksanaan pengendaliannya, persepsi dan perilaku 

petani terhadap burung hantu serta untuk mencari prioritas kebijakan yang perlu 

diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan aspek 

ekonomi, sosial, teknis dan kelembagaan.   

Tabel 1. Indikator/ Indikasi Penelitian 

No Fenomena 

Penelitian 

Pengukuran Informan Metode 

1 Menganalisis nilai 

kerugian yang 

dialami petani 

 

Kuantitatif dan kualitatif 

- Luas kerusakan padi 

- Penurunan produksi 

padi 

- Nilai Kerugian petani 

- Penyuluh 

- Petani 

- Laporan OPT 

- Kuisioner 

- Wawancara 

- Laporan  

2 Menganalisis 

persepi  dan 

perilaku petani 

dalam pengendalia 

hama tikus sawah 

dengan burung 

hantu 

Kualitatif  

- Persepsi 

(Efektivitas, 

Efisiensi dan 

Dampak 

lingkungan) 

- Perilaku 

- Petani 

- Tokoh 

masyarakat 

- Wawancara 

- Kuisioner 

3 Menganalisis 

pelaksanaan 

pengendalian 

hama tikus sawah 

 

Kualitatif 

- Sanitasi  

- Gropyokan 

- Emposan  

- Rodentisida 

- Burung hantu  

- Dokumen 

Pelaksanaan 

Anggaran 

- Penyuluh 

- Petani  

- Wawancara 

- Kuisioner 

- Observasi  

- Studi 

dokumen/ 

literatur 

4 Memberikan 

rekomendasi 

dalam 

mengoptimalkan 

pengendalian 

hama tikus sawah 

menggunakan 

burung hantu 

Kuantitatif dan kualitatif 

- Rekomendasi Prioritas 

kebijakan 

- Distanbunhut 

- BLH 

- Bappeda 

- Bakorluh 

- KPD Kec 

- Akademisi 

- Pelaku karantina 

Burung hantu 

- AHP 

- Studi 

dokumen/ 

literatur 
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3.2. Ruang Lingkup  

3.2.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September-Oktober 2014 

didalamnya meliputi observasi, wawancara, kuisioner, studi literatur dan analisis 

data. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Banyubiru. Adapun pemilihan lokasi 

tersebut didasarkan karena Kecamatan Banyubiru adalah wilayah yang termasuk 

sering terjadi kerusakan tanaman padi di lahan pertanian akibat serangan hama 

tikus sawah dan memiliki potensi burung hantu yang dapat dikembangkan.  

 

3.2.2  Teknik Pengambilan Data  

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi ataupun 

sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, populasi 

diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari 

populasi itu. (Sugiyono, 2008 : 297) 

Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling atau dilakukan 

secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai 

atau dihubungi sebelumnya, demikian seterusnya (Poerwandari, 1998). Melalui 

teknik snowball subjek atau sampel dipilih berdasarkan rekomendasi orang ke 

orang yang sesuai dengan penelitian dan adekuat untuk diwawancarai (Patton, 

2002) 

S. Nasution (1998) menjelaskan bahwa penentuan unit sampel dianggap 

telah memadai kepada taraf ‘redudancy (data yang telah jenuh, bila ditambah 

sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru) artinya bahwa menggunakan 

responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi 

baru yang berarti.  

Dalam penelitian ini untuk melihat persepsi dan perilaku masyarakat 

khususnya petani, digunakan informan yang dianggap memiliki dan mewakili 

pengetahuan dan wawasan mengenai persepsi dan perilaku tentang pengendalian 

hama tikus menggunakan burung hantu.  
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Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan 

merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. 

Menurut teknik analisa kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satu satuan 

yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan 

dan serta menafsirkannya dengan analisis dengan kemampuan daya nalar peneliti 

untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong (2006:247). 

 Sedangkan dalam hal memperoleh strategi pengelolaan dalam kegiatan 

pengendalian hama tikus sawah, menggunakan diskriptif kuantitatif. Informan 

yang dipilih harus memiliki pemahaman terhadap permasalahan dan diharapkan 

dapat  memberikan informasi serta  penilaian yang baik dan bersifat konsisten 

terhadap unsur-unsur yang diperbandingkan dengan metode AHP. AHP 

merupakan suatu system pengambilan keputusan secara kuantitatif dengan 

menggunakan model matematis. AHP membantu dalam menentukan prioritas dari 

beberapa kriteria dengan melakuan analisis perbandingan berpasangan dari 

masing-masing kriteria.  

Informan yang dipilih untuk memberikan informasi adalah : 

a. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Semarang  

b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang 

c. Bappeda Kabupaten Semarang 

d. Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Jawa Tengah 

e. Penyuluh Pertanian Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang 

f. Akademisi dari Perguruan Tinggi di Semarang 

g. Pelaku karantina Tyto alba di Kabupaten Demak 

 

3.2.3 Jenis, Sumber, dan Manfaat Data 

  Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data yang terdiri 

dari data primer dan sekunder.  

a. Data primer adalah data yang diambil langsung melalui survey dari lapangan 

melalui observasi, kuisioner dan wawancara. 
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b. Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung yang diperoleh dari 

instansi-instansi terkait 

Setiap data yang digunakan akan memiliki manfaat di dalam penelitian ini 

sebagai bahan dan dasar pengolahan data untuk dapat ditarik kesimpulan. Data 

pendukung akan memberikan gambaran narasi deskriptif tentang kondisi fisik, 

sosial, dan ekonomi wilayah penelitian (peta wilayah studi dan uraiannya).  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk data primer, teknik survei yang digunakan yaitu melalui teknik 

wawancara dan dengan menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk 

kuesioner sebagaimana terlampir kepada informan. Data primer diambil langsung 

untuk mengetahui dan memahami kegiatan yang dilakukan petani dalam 

pengendalian hama tikus sawah. Observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan yang diperlukan untuk melihat keadaan lapangan saat ini. 

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara 

tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). 

Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden (Sutopo, 

2006: 82). Informan mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau 

respon sesuai dengan persepsinya. 

Kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat tersebut dibagi menjadi 2 

kelompok pertanyaan yaitu untuk petani dan unsur pemerintah. Unsur pemerintah 

terdiri dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang, 

Bappeda Kabupaten Semarang, BLH Kabupaten Semarang, Bakorluh Propinsi 
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Jawa Tengah, Akademisi, pelaku karantina burung hantu dan Petugas Penyuluh 

Lapangan Pertanian di Kecamatan Banyubiru. 

Menurut Sugiyono (2008; 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan 

kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan / 

menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya 

Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan kunjungan instansional 

ke beberapa instansi terkait di Kabupaten Semarang seperti Kantor Kecamatan 

Banyubiru, Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, Dinas Pertanian 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang dan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang. 

 

3.4 Teknik Analisis Data  

Tahapan-tahapan pengambilan keputusan dengan Metode AHP (Saaty, 

1993) adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang sangat 

diperhatikan adalah penguasaan masalah terhadap obyek yang mau diteliti 

karena yang akan menjadi perhatian adalah pemilih tujuan, kriteria, dan 

elemen-elemen yang menyusun struktur hierarki Komponen-komponen sistem 

dapat diidentifikasi berdasarkan kemampuan pada analisis untuk menemukan 

unsur-unsur yang dapat dilibatkan dalam suatu sistem.  

2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan 

dengan kriteria-kriteria, sub kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin 

diurutkan 

3. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan 

atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan 

pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat 

kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.  

4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam 

matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom. 
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Tabel 2 Elemen Penting (AHP) 

Intensitas 

Pentingnya 

Defenisi Penjelasan 

1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen menyumbangnya 

sama besar pada sifat itu 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting 

ketimbang yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

sedikit menyokong satu elemen 

atas yang lainnya 

5 Elemen yang satu esensial atau sangat 

penting ketimbang elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

dengan kuat menyokong satu 

elemen atas elemen yang lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih penting dari 

elemen yang lainnya 

Satu elemen dengan kuat disokong 

dan dominannya telah terlihat 

dalam praktik 

9 Satu elemen mutlak lebih penting 

ketimbang elemen yang lainnya 

Bukti yang menyokong elemen 

yang satu atas yang lain memiliki 

tingkat penegasan tertinggi yang 

mungkin menguatkan 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara di antara dua 

pertimbangan yang berdekatan 

Kompromi diperlukan antara dua 

pertimbangan 

Kebalikan Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu 

angka bila dibandingkan dengan 

aktivitas j, maka j mempunyai nilai 

kebalikannya bila 

  

dibandingkan dengan i   

Sumber : Saaty, 1993 

5. Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya, jika tidak 

konsisten pengambil data (preferensi) perlu diulangi. Nilai eigen vector yang 

dimaksud adalah nilai eigen vector maximum yang diperoleh dengan 

menggunakan matlab maupun manual. Angka 1 sampai 9 digunakan bila F1 

lebih mendominasi atau mempengaruhi sifat fokus puncak hierarki (G) 

dibandingkan dengan Fj. Sedangkan bila Fi kurang mendominasi atau kurang 

mempengaruhi sifat G dibandingkan dengan Fj, maka digunakan 

kebalikannya. Matriks di bawah garis diagonal utama diisi dengan nilai-nilai 

kebalikannya 

6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki 

Matriks pembandingan dalam metode AHP dibedakan menjadi dua, yaitu : 

Matriks Pendapat Individu (MPI) dan Matriks Pendapat Gabungan (MPG). 

MPI adalah matriks hasil perbandingan yang dilakukan individu. MPI 
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memiliki elemen yang disimbolkan aij yaitu elemen matriks pada baris ke-i 

dan kolom ke-j. Matriks Pendapat Individu dapat dilihat dibawah ini : 

Tabel 3 Matriks Pendapat Individu (AHP) 

G A1 A2 A3 … An 

A1 a11 a12 a13 … a1n 

A2 a21 a22 a23 … a2n 

… . . . . . 

… . . . . . 

An an1 an2 an3 … Ann 

Sumber : Saaty, 1993 

MPG adalah susunan matriks baru yang elemen (Gij) berasal dari rata-rata 

geometrik pendapat-pendapat individu yang rasio inkonsistensinya lebih kecil 

atau sama dengan 10 persen, dan setiap elemen pada baris dan kolom yang 

sama dari MPI yang satu dengan MPI yang lain tidak terjadi konflik.: 

Tabel 4 Matriks Pendapat Gabungan (AHP) 

G G1 G2 G3 … Gn 

G1 G11 G12 G13 … G1n 

G2 G21 G22 G23 … G2n 

G3 G31 G32 G33 … G3n 

… … … … … … 

Gn Gn1 Gn2 Gn3 … Gnn 

Sumber : Saaty, 1993 

 

Rumus matematika yang digunakan untuk memperoleh rata-rata geometric 

adalah 

gij =    aij k

m

k=1

m

 

Dimana : 

𝑔𝑖𝑗  = Elemen MPG baris ke-1 kolom ke-j 

(𝑎𝑖𝑗) = Elemen baris ke-I dari MPI ke-k 

 = 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑘 = 1 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑘 = 𝑚

𝑚

𝑘=1

 

 
𝑚

 = Akar pangkat dari m 

 



46 
 

7. Menghitung eigen vectordari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai 

eigen vector merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini mensintesis pilihan 

dan penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai 

pencapaian tujuan. 

Menggunakan komposisi secara hierarki untuk membobotkan vektor-vektor 

prioritas itu dengan bobot kriteria-kriteria, dan menjumlahkan semua nilai 

prioritas terbobot yang bersangkutan dengan nilai prioritas dari tingkat bawah 

berikutnya dan seterusnya. Pengolahan matriks pendapat terdiri dari dua 

tahap, yaitu : (1) Pengolahan horizontal dan (2) Pengolahan Vertikal. Kedua 

jenis pengolahan tersebut dapat dilakukan untuk MPI dan MPG. Pengolahan 

vertikal dilakukan setelah MPI dan MPG diolah secara horizontal, dimana 

MPI dan MPG harus memenuhi persyaratan Rasio Inkonsistensi.  

a. Pengolahan horisontal bertujuan untuk melihat prioritas suatu elemen 

terhadap tingkat yang persis berada satu tingkat di atas elemen tersebut, 

yang terdiri dari tiga bagian, yaitu penentuan vektor prioritas (Rasio 

Vektor Eigen), uji konsistensi, dan revisi MPI dan MPG yang memiliki 

rasio inkonsistensi tinggi. Tahapan perhitungan yang dilakukan pada 

pengolahan horozontal ini adalah :  

 Horizontal baris (Z) dengan rumus : 

Zi =    aij 

m

k=1

m

 

 (aij = 1,2,3, … , m) 

 Perhitungan vektor atau eigen vector adalah : 

𝑉𝑃𝐼 =
  𝑎𝑖𝑗

𝑚
𝑘=1

𝑚

   𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑘=1

𝑚𝑚
𝑖=1

 

 Perhitungan nilai eigen maks dengan rumus : 

VA = (𝑎𝑖𝑗 ) x VP, dengan VA = (𝑉𝑎𝑖) 

VB = VA / VP, dengan VB = 𝑉𝑏𝑖) 

λmaks =
1

m
 Vbi

m
k=1            , untuk i = 1,2,3, … , m 
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 Perhitungan indeks konsistensi (CR) adalah : 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 −𝑚

𝑛−1
                     , untuk i = 1,2,3, … , m 

 Perhitungan rasio inkonsistensi (CR) adalah : 

CR =
CI

RI
 

RI = Indeks acak (random index) yang dikeluarkan oleh Oak Ridge 

Laboratory (Saaty, 1993) dari matriks berorde 1-15 yang menggunakan 

contoh berukuran 100 

Nilai RI dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5 Nilai RI (Ratio Index) (AHP) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 

Sumber : Saaty, 1993 

Nilai Rasio Inkonsistensi (CR) yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 

merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan CR merupakan tolak ukur 

bagi konsisten atau tidaknya suatu hasil perbandingan berpasangan dalam 

suatu matriks pendapat (Saaty, 1993).  

b. Pengolahan Vertikal, yaitu menyusun prioritas pengaruh setiap elemen 

pada tingkat hierarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama atau 

fokus. Apabila CVij didefinisikan sebagai nilai prioritas pengaruh elemen 

ke-j pada tingkat ke-i terhadap sasaran utama, maka :  

𝐶𝑉𝑖𝑗 =  𝐶𝐻𝑖𝑗  𝑡, 𝑖 − 1 𝑥𝑉𝑊𝑡 𝑖 − 1  

Untuk : 

i = 1,2,3, … ,n 

j = 1,2,3, … ,n 

t = 1,2,3, … ,n 

Dimana :  

Chij (t,i-1) = nilai prioritas pengaruh elemen ke-i terhadap elemen ke-t 

pada tingkat di atasnya (i-1), yang diperoleh dari hasil perhitungan 

horisontal.  
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VWt(i-1)  = nilai prioritas pengaruh elemen ke-t pada tingkat ke- (i-1) 

terhadap sasaran utama, yang diperoleh dari hasil perhitungan horisontal. 

8. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan CR <0,100 maka 

penilaian harus diulang kembali antara lain dengan memperbaiki cara 

menggunakan pertanyaan pada saat pengisian ulang kuesioner dan dengan 

lebih mengarahkan informan pada perbandingan berpasangan. 

 


