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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan 

Agustus tahun 2016. 

2. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas. Alasan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut, 

karena daerah tersebut  dilalui oleh irigasi yang di perlukan  pelestarian 

lingkungan disekitarnya. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2004:32). 

Penelitian ini terdapat satu variabel yaitu partisipasi masyarakat dalam pelestarian 

irigasi. 

 

C. Jenis Data 

Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti, atau ada 

hubungannya dengan yang diteliti (Tika 2005:44). Data primer diperoleh langsung 
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di lapangan dimana data tersebut bersumber dari masyarakat Desa Dukuhwaluh 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas berupa data partisipasi dari hasil 

wawancara, meliputi : partisipasi pikiran, partisipasi materi dan partisipasi  tenaga  

terhadap pengambilan kebijakan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

pelestarian irigasi. 

2. Data Sekunder 

Data skunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar diri peneliti sendiri, walaupun yang 

dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli (Tika 2005:44). Data 

sekunder diperoleh dari dokumentasi dan catatan statistik instansi terkait. Data 

sekunder tersebut antara lain data jumlah penduduk, Desa Dukuhwaluh  

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas 

 

D. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas 

atau tidak terbatas (Tika, 2005:24). Populasi dalam penelitian ini adalah 

Masyarakat Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang 

tinggal di sepanjang irigasi berjumlah 297 Kepala keluarga ( KK). 

2. Sampel 

Sampel adalah Sebagian dari objek atau individu-individu yang mewakili 

suatu populasi (Moh. Pabundu Tika 2005:24). Penentuan Sampel penelitian ini 

menggunakan teknik Area Sampling. Area yang digunakan sebagai sampel  yaitu 

Rt 2 Rw 3, Rt 1, Rt 2, Rt 3, Rt 4 Rw 4. Cara pengambilan sampel dilakukan 
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dengan pertimbangan bahwa Rt 2 Rw 3,Rt 1, Rt 2, Rt 3, Rt 4 Rw 4  yang dilewati 

irigasi. Sampel diambil dengan cara Proportional sampling, yaitu penarikan 

sampel berdasarkan pada subjek di setiap wilayah yang di tentukan seimbang atau 

sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-masing wilayah yang 

ditetapkan peneliti. Berdasarkan teknik ini, maka peneliti dapat menentukan 

jumlah sampel yaitu sebanyak 20% dari jumlah 297 Kepala keluarga ( KK) yang 

ada yaitu ada 60 KK. 

Tabel 3.1 Data Jumlah KK  Desa Dukuhwaluh 

 

RT/RW Jumlah KK 20% (KK) 

Rt 2/Rw 3 57 12 

Rt 1/Rw 4 92 18 

Rt 2/ Rw 4 52 10 

Rt 3/Rw 4 48 10 

Rt 4/Rw 4 48 10 

 297 60 

Sumber : Data Monografi Desa Dukuhwaluh 2015 yang sudah diolah 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Koesioner (Angket) 

Koesioner merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden 

untuk di jawabnya (Sugiyono 2004:135). Angket digunakan sebagai media 

wawancara untuk memperoleh informasi tentang partisipasi masyarakat dan 

pelestarian irigasi. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 
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rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto 2006:158). Adapaun maksud 

pengumpulan data secara dokumentasi dalam penelitian yaitu mengumpulkan data 

melalui arsip desa, serta dokumen lain yang menunjang data monografi desa, 

jumlah penduduk dan jumlah jiwa yang terlewati irigasi. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Untuk mengumpulkan data penelitian ini digunakan instrumen yang dibuat 

oleh peneliti berdasarkan indikator-indikator variabelnya, untuk mengetahui 

partisipasi masyarakat dalam pelestarian irigasi, maka dibuat pernyataan sesuai 

dengan indikatornya, lihat Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Kisi – Kisi Partisipasi Masyarakat 

 

No 
Indikator 
Partisipasi 

Aspek Item 

1. Partisipasi 
Pikiran 

a. Gagasan memasang papan larangan 
tentang penggarapan tanah dan 
mendirikan bangunan di dalam garis 
sempadan saluran. 

b. Gagasan memasang papan larang 
mendirikan bangunan yang mengganggu 
tanggul saluran irigasi. 

c. Gagasan membuat bangunan pengaman 
ditempat-tempat yang berbahaya. 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 

2. Partisipasi 
Materi 

a. Membuat jembatan penyebrangan irigasi. 
b. Pembersihan irigasi. 
c. Penambalan retakan tembok irigasi. 
d. Sosialisasi tentang pengamanan fungsi 

jaringan irigasi. 

4 
5 
6 
7 

3. Partisipasi 
Tenaga 

a. Melarang Mandi,Cuci,Kakus(MCK) di 
saluran irigasi 

b. Menutup bocoran-bocoran pada tanggul. 
c. Membersihkan semak/tanaman liar dan 

pohon yang akarnya dapat merusak 
tanggul. 

d. Membersihkan sampah di aliran irigasi. 
e. Membersihkan endapan lumpur saluran 

irigasi. 

8,9,10 
 
11 
12 
 
 
13 
14 

JUMLAH 14 

Sumber : Keputusan Mentri Pekerjaan Umum No 498 tahun 2005  dengan 

modifikasi padaindikator. 
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G. Metode Pengolahan Data 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data atau disebut proses pra analisis mempunyai tahap-tahap 

sebagai berikut : 

a. Editing data  

Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, 

keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses 

klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah 

terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti 

melakukan analisis data. Adanya klarifikasi ini di harapkan masalah tekhnis atau 

konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisis sehingga dapat 

menimbulkan bias penafsiran hasil analisis. Keterbacaan berkaitan dengan apakah 

data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi 

penafsiran terhadap hasil analisis. Konsistensi mencakup keajegan jenis data 

berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu 

pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk 

menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini. 

b. Pengkodean data 

Pemberian kode pada data penelitian dimaksudkan untuk menterjemahkan 

data ke dalam kode-kode yang biasanya dalam bentuk angka. Tujuannya ialah 

untuk dapat dipindahkan ke dalam sarana penyimpanan, misalnya komputer. 
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c. Scoring 

Penskoran dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode skoring 

atau pembobotan maksudnya setiap parameter diperhitungkan dengan 

pembobotan yang berbeda. Dengan jawaban “Sering” mendapat skor 2, “kadang-

kadang” mendapat skor 1 dan yang menjawab “tidak” mendapat skor 0. 

Klasifikasi partisipasi dibedakan menjadi 3 (tiga kelas) yaitu rendah, sedang dan 

tinggi. 

 

2. Analisis  Partisipasi 

Penelitian ini dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif dan kualitatif, 

data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik sederhana seperti prosentase, 

Data kualitatif tentang partisipasi masyarakat dideskripsikan untuk mengetahui 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian  irigasi di Desa Dukuhwaluh 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, diperoleh sebagai berikut : 

a. Analisis Partisipasi Pikiran  

Tidak    : 0 

Kadang-Kadang : 1 

Sering    : 2 

Skor : 

3Pertanyaan x 2 (Menjawab Sering) = 6(Skor tertinggi)  

3Pertanyaan x 0 (Menjawab Tidak) = 0 (Skor terendah) 
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Skor tertinggi  : 6   

Skor terendah  : 0   

Kriteria    : 3 

  
   

 
 

I =2 

Tabel 3.3 Kelas Partisipasi Pikiran 

 

No Rentang skor Kelas 

1. ≤ 2 Rendah 

2. 3-4 Sedang 

3. ≥ 5 Tinggi 

 

b. Analisis partisipasi Materi 

Tidak    : 0 

Kadang-Kadang : 1 

Sering    : 2 

 Skor : 

 4  Pertanyaan x 2 (Menjawab Sering) = 8 (Skor tertinggi) 

4 Pertanyaan x 0 (Menjawab Tidak) = 0 (Skor terendah) 

         
                            

        
 

 

Skor tertinggi : 8 

Skor terendah : 0 

Kriteria  : 3 

  
   

 
 

I =3 
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Tabel 3.4 Kelas Partisipasi Materi 

 

No Rentang skor Kelas 

1. ≤ 3 Rendah 

2. 14– 6 Sedang 

3. ≥ 7 Tinggi 

 

 

c.  Analisis Partisipasi Tenaga 

Tidak    : 0 

Kadang-Kadang : 1 

Sering    : 2 

  Skor : 

 7  Pertanyaan x 2 (Menjawab Sering) = 14 (Skor tertinggi) 

7 Pertanyaan x 0 (Menjawab Tidak) = 0 (Skor terendah) 

         
                            

        
 

Skor tertinggi : 14 

Skor terendah : 0 

Kriteria  : 3 

  
    

 
 

I = 5 

Tabel 3.5 Kelas Partisipasi Tenaga 

 

No Rentang skor Kelas 

1. ≤ 5 Rendah 

2. 6– 10 Sedang 

3. ≥ 11 Tinggi 
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d. Analisis Partisipasi Masyarakat 

Tidak    : 0 

Kadang-Kadang : 1 

Sering    : 2 

Skor : 

14 Pertanyaan x 2 (Menjawab Sering) = 28 (Skor tertinggi) 

14Pertanyaan x 0 (Menjawab Tidak)  = 0  (Skor terendah) 

         
                            

        
 

Skor tertinggi : 28 

Skor terendah : 0 

Kriteria   : 3 

  
    

 
 

I =9 

Tabel 3.6 Kelas Partisipasi Masyarakat 

 

No Rentang skor Kelas 

1. ≤ 9 Rendah 

2. 10– 18 Sedang 

3. ≥ 19 Tinggi 

 

H. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji suatu kesimpulan sementara yang di 

buat oleh peneliti untuk melakukan penyanggahan atau pembenaran dari masalah 

yang akan di teliti. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 

distribusi frekuensi (Persentase), dirumuskan sebagai berikut : 
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P  = Persentase (%) 

f  = Banyaknya tingkat partisipasi dalam kelas 

N = Jumlah Sampel 

Ho  : Diterima apabila tingkat partisipasi masyarakat  > 50%  kategori  rendah  

Ha  : Ditolak apabila tingkat partisipasi masyarakat  <  50%  kategori rendah 
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