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III.

METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Menurut
Sugiyono (2009), metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau
memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Objek penelitian
berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan selanjutnya digambarkan
sebagaimana

mestinya,

kemudian

disusun,

dianalisis,

dan

diintepretasikan guna memperoleh kesimpulan.
Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian survei,
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari
suatu populasi dengan menggunakan kuesioner yang berperan sebagai
alat pengumpulan data pokok (Singarimbun, 1995).
B.

Metode Penentuan Lokasi
Penentuan sampel wilayah dilakukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling yaitu teknik penetapan sampel secara sengaja sesuai
dengan pertimbangan dalam penelitian (Nursalam, 2008). Penentuan
lokasi secara sengaja di Daerah Aliran Sungai Samin di Kabupaten
Karanganyar dengan pertimbangan Daerah Aliran Sungai merupakan
daerah rawan bencana. Menurut BPDAS, DAS terbagi menjadi 3 bagian
yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Pemilihan sampel
kecamatan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling
dengan pertimbangan kecamatan-kecamatan tersebut dilalui oleh Sungai
Samin. Terdapat tiga kecamatan yang dipilih berdasarkan pertimbangan
tersebut yaitu Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan
Kecamatan Karanganyar. Berikut merupakan Tabel Panjang aliran
Sungai Samin di tiap kecamatan.
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Tabel 8. Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang dilalui oleh Sungai
Samin
Kecamatan
Panjang Aliran (km)
Tawangmangu
10,65
Matesih
11,83
Karanganyar
6,19
Total
28,67
Sumber : BPDSHL Solo, 2021
Pada kecamatan tersebut terdapat beberapa desa yang dilalui oleh
Sungai Samin. Terdapat 4 desa yang dilewati Sungai Samin di
Kecamatan Tawangmangu yaitu Desa Tengklik, Desa Nglebak, Desa
Plumbon, dan Desa Karanglo. Terdapat 8 desa yang dilewati Sungai
Samin di Kecamatan Matesih yaitu Desa Girilayu, Desa Koripan, Desa
Karangbangun, Desa Matesih, Desa Plosorejo, Desa Dawung, Desa
Ngadiluwih, dan Desa gantiwarno. Terdapat 2 desa yang dilewati Sungai
Samin di Kecamatan Karanganyar yaitu Desa Jantiharjo dan Desa
Bolong.
Dari tiga kecamatan yang dipilih, maka terdapat tiga desa dari
masing-masing kecamatan untuk diambil datanya dalam penelitian ini,
yaitu Desa Plumbon di Kecamatan Tawangmangu, Desa Ngadiluwih di
Kecamatan Matesih, dan Desa Jantiharjo di Kecamatan Karanganyar
dengan pertimbangan pada desa-desa di tiga kecamatan tersebut terdapat
kelompok tani paling aktif menurut BPP Kecamatan masing-masing dan
desa tersebut berbatasan langsung dengan DAS Samin.
C. Metode Penentuan Sampel
Rumah tangga petani merupakan sekelompok orang yang tinggal di
sebagian ataupun seluruh bangunan rumah yang umumnya makan dari
satu dapur. Penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah 50
responden yang merupakan petani padi yang berada di DAS Samin di
Kabupaten Karanganyar. Petani padi dipilih karena padi merupakan
komoditas pangan utama dan sumber kalori utama masyarakat di
Indonesia. Penentuan jumlah sebanyak 50 responden ditentukan atas
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pertimbangan pendapat Mohtar (2019 dikutip dalam Singarimbun dan
Effendi) bahwa jika data akan dianalisis secara parametrik maka jumlah
sampel harus memenuhi distribusi normal yaitu lebih besar dari 30 kasus.
Populasi petani di Desa Plumbon, Desa Ngadiluwih, dan Desa
Jantiharjo dipilih dari salah satu kelompok tani yang ada di masingmasing desa tersebut. Pemilihan kelompok tani berdasar pertimbangan
kelompok tani yang lahan sawahnya berbatasan langsung dengan DAS
Samin. Metode penentuan petani sampel dengan cara proportional
sampling, karena jumlah populasinya diketahui. Pada setiap populasi
akan diambil beberapa anggotanya untuk dijadikan sampel dengan
banyak sama rata. Pada metode ini, pengambilan jumlah sampel
berdasarkan pada jumlah populasinya. Jika populasinya banyak maka
anggota populasi yang diambil juga banyak dan begitu sebaliknya
(Prastyo, 2015). Berikut rumus yang digunakan untuk menentukan
jumlah sampel petani:
n=

𝑁𝑘
𝑁

× 50

Dimana :
n

: jumlah sampel petani dari tiap kelompok tani

Nk

: jumlah petani dari sub populasi desa masing-masing

N

: Jumlah petani dari seluruh sub populasi

50

: Jumlah petani yang dikehendaki

Tabel 9. Jumlah sampel petani di Desa Plumbon, Desa Ngadiluwih, dan
Desa Jantiharjo Kabupaten Karanganyar
Kecamatan

Desa dan Kelompok
Tani

Tawangmangu

Plumbon
(Sumber Tani II)
Ngadiluwih
(Sumber Mulyo)
Jantiharjo
(Maharagyo Tani II)

Matesih
Karanganyar
Jumlah

Populasi
Petani
(orang)
40

Sampel
Petani
(orang)
9

96

20

98

21

234

50

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tawangamangu,
Matesih, dan Karanganyar, 2020
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Pada Tabel 8, menunjukkan jumlah petani sampel di masingmasing kelompok tani yang dijadikan sampel. Pemilihan nama petani
dalam kelompok tani dilakukan dengan metode proportional random
sampling atau metode pengambilan sampel dengan acak. Setiap unit
memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih tanpa memperhatikan
strata yang ada di dalam suatu populasi (Sumargo, 2020). Metode
proportional random sampling dapat dilakukan dengan menggunakan
undian, yaitu dengan menyusun semua daftar anggota populasi dan
menulis masing-masing nama anggota pada selembar kertas, kemudian
diundi dan diambil sebanyak yang akan digunakan untuk dijadikan
sampel (Soekartawi, 2016). Nama responden yang sudah keluar akan
ditulis dan dimasukkan kembali ke dalam undian, supaya seluruh
populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel.
D. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 2 jenis, yaitu data
primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer merupakan keterangan atau data yang dikumpulkan
oleh peneliti secara langsung dari sumbernya (Waluya, 2007). Data
primer dalam penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara
langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan
(kuesioner) yang telah disiapkan sebelumnya dan melakukan
observasi langsung ke lapangan. Sumber data primer pada penelitian
ini adalah petani padi yang tinggal di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar, serta data lain yang menunjang penelitian. Data yang
digunakan antara lain data luas kepemilikan lahan, data pendapatan
dari usahatani dan non usahatani, data total pengeluaran pangan dan
nonpangan rumah tangga perbulan, dan data konsumsi pangan anggota
rumah tangga responden.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan disimpan oleh
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pihak lain yang biasanya berupa data masa lalu atau historikal
(Wibisono, 2008). Data sekunder biasanya didapat melalui instansi
terkait, BPS, buku, dinas pemerintahan, maupun literatur yang
berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini
dikumpulkan dengan teknik pencatatan langsung yaitu mencatat data
disertai dengan catatan informal untuk memperjelas keterangan seperti
keadaan daerah, keadaan penduduk, serta studi literatur dari Dinas
Pertanian Tanaman Perkebunan Kabupaten Karanganyar dan Balai
Pegelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo
(BPDASHL). Data yang digunakan antara lain data produksi padi
menurut kecamatan, data luas lahan kritis di Kabupaten Karanganyar,
data kecamatan yang dilalui Sungai Samin, dan data-data lainnya.
E. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk
mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan
responden atau subjek penelitian. Menurut Prasetyo (2015), ada dua jenis
wawancara yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak
terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur
dengan menggunakan daftar pertanyaan yang jelas sehingga poin yang
ingin dituju bisa dibutuhkan bisa didapat saat proses wawancara.
Wawancara dilakukan kepada petani di DAS Samin di Kabupaten
Karanganyar untuk mendapatkan informasi dan data mengenai
pendapatan rumah tangga, data pengeluaran pangan, data pengeluaran
non pangan, dan data konsumsi pangan masing-masing rumah tangga
sampel. Khusus untuk data konsumsi pangan menggunakan metode
recall, yaitu mencatat data jenis dan jumlah makanan serta minuman apa
saja yang dikonsumsi dalam waktu 24 jam terakhir.
b. Pencatatan
Pencatatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mencatat informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang
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berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan, baik
mencatat hasil wawancara ataupun mencatat hasil dari pengamatan
langsung di lapangan. Pencatatan dilakukan untuk mendukung teknik
pengumpulan data lain yang dilakukan dalam penelitian ini.
c.

Recall
Menurut Wahyuni (2012), Recall merupakan teknik pengumpulan
data yang digunakan untuk memperoleh data konsumsi pangan rumah
tangga dengan cara mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang
dikonsumsi responden selama 24 jam yang lalu. Penelitian ini dilakukan
dengan cara teknik recall yaitu responden menceritakan apa saja yang
dikonsumsi selama 24 jam yang lalu dengan menggunakan alat Ukuran
Rumah Tangga (URT ) bahan makanan berupa sendok, gelas, piring, dan
lain-lain atau ukuran lainnya yang biasa dipergunakan sehari-hari dengan
acuan buku porsimetri makanan (Supariasa et al, 2012). Setelah diperoleh
data dan mencatat jumlah dan jenis satuan pangan yang telah dikonsumsi
dalam waktu 24 jam terakhir kemudian data dikonversikan kedalam
bentuk energi dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan
(DKBM). Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) adalah sebuah
database dalam bentuk file atau buku yang berisi nama bahan makanan
baik dalam bentuk mentah atau siap saji berserta dengan keterangan nilai
gizinya tiap 100 gram bahan pangan.

F.

Metode Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden kemudian
dianalisis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat
bantu komputer yaitu Microsoft Excel dan SPSS 24. Berikut merupakan
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.
1. Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Petani Padi
Pendapatan merupakan penerimaan berupa uang atau barang yang
diterima (Hartono, 2011). Analisis pendapatan rumah tangga digunakan
untuk menganalisis pendapatan total rumah tangga petani padi. Pendapatan
rumah tangga petani padi dalam penelitian ini merupakan penjumlahan
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pendapatan dari usahatani dan pendapatan dari luar usahatani yang
diusahakan oleh petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar.
Persamaan pendapatan rumah tangga petani dapat digambarkan sebagai
berikut :
Pd = Pdon + Pdoff
Keterangan : Pd

= Pendapatan rumah tangga petani (Rp)

Pdon = Pendapatan on farm (Rp)
Pdoff = Pendapatan off farm (Rp)
Pengeluaran

rumah

tangga

petani

merupakan

sejumlah

pengeluaran berupa uang yang dilakukan oleh rumah tangga untuk
memenuhi kebutuhannya dalam kurun waktu tertentu. Pengeluaran rumah
tangga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran pangan dan
pengeluaran non pangan ( Hartono, 2011). Sehingga pengeluaran total
rumah tangga dapat diketahui dengan menjumlahkan pengeluaran pangan
dan pengeluaran non pangan. Persamaan pengeluaran rumah tangga petani
dituliskan dalam rumus berikut:
TP = Pp + Pn
Keterangan : TP = Total pengeluaran rumah tangga petani (Rp)
Pp = Pengeluaran pangan (Rp)
Pn = Pengeluaran non pangan (Rp)
2. Analisis Proporsi Pengeluaran Pangan Terhadap Pengeluaran Total Rumah
Tangga Petani
Proporsi pengeluaran pangan adalah perbandingan antara pengeluaran
konsumsi pangan dengan pengeluaran total rumah tangga. Pengeluaran
rumah tangga dianalisis dengan:
a. Angka rata-rata, digunakan untuk melihat gambaran dalam garis besar
atau mengetahui taksiran secara kasar dari suatu karakter yang ada.
b. Analisis persentase, analisis ini dilakukan dengan membagi data ke
dalam beberapa kelompok yang diukur dan dinyatakan dalam
persentase.
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Untuk mengetahui persentase pengeluaran pangan terhadap pengeluaran
total rumah tangga menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑃𝑝

PF =
Keterangan :

𝑇
𝑃

x 100%

PF = Proporsi pengeluaran pangan (%)
Pp = Pengeluaran pangan (Rp)
TP = Total pengeluaran

rumah tangga petani (Rp)

(Amaliyah et al, 2011).
3. Analisis Konsumsi Pangan
Konsumsi pangan rumah tangga petani direfleksikan dengan
kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan
mencerminkan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang ada dalam bahan
pangan dan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap zat gizi (energi
dan protein) yang ada pada suatu bahan pangan. Data konsumsi pangan
petani diperoleh dengan melakukan recall atau mengingat semua
makanan yang dikonsumsi dalam waktu 24 jam ke belakang.
Sesudah diketahui makanan dan minuman yang dikonsumsi, maka
di hitung jumlah berat bahan makanan yang dikonsumsi dalam satuan
gram, pengukuran berat gram bahan pangan didasarkan pada buku
porsimetri makanan yang diterbitkan oleh Pusat Teknologi Terapan
Kesehatan dan Epidemiologi Klinik Tahun 2014. Kemudian mencari
mencari jumlah persen bahan pangan yang dapat dimakan (Bddj) dan
kandungan energi tertentu dari pangan j yang dikonsumsi dalam satuan
kkal (KGij), besar Bddj dan KGij dapat dilihat pada Daftar Komposisi
Bahan Makanan (DKBM). Setelah diketahui berat makanan, kandungan
energi dari pangan j, dan jumlah persen bahan makanan yang dapat
dikonsumsi maka dihitung jumlah energi dari seluruh makanan yang
dikonsumsi. Menurut Damayanthi (2020), penilaian jumlah energi dari
makanan yang dikonsumsi dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
Gej = (

Bj
100

x(

Bddj

) x KGij

100
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Keterangan :
Gej

= Energi dari pangan atau dari pangan j yang
dikonsumsi (kkal)

Bj

= Berat bahan makanan yang j dikonsumsi (gram)

Bddj

= Persen bahan pangan j yang dapat dimakan (%)

KGij = kandungan energi tertentu dari pangan j yang
dikonsumsi (kkal)
Kuantitas konsumsi pangan dapat ditinjau melalui volume pangan
yang dikonsumsi dan zat gizi yang terkandung di dalam makanan. Kedua
hal tersebut digunakan untuk mengukur apakah konsumsi pangan pada
suatu keluarga telah mencukupi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat
sesuai dengan AKG (Angka Kecukupan Gizi). Pengukuran konsumsi
pangan secara kuantitatif menggunakan parameter Tingkat kecukupan
energi (TKE) dengan rumus sebagai berikut :
TKE = (

∑Konsumsi Energi

AKE yang dianjurkan

) x 100%

Keterangan :
TKE = Tingkat Kecukupan energi (%)
∑Konsumsi Energi = Jumlah Konsumsi energi RT (kkal)
AKE = Angka kecukupan energi (kkal)
Tingkat

Kecukupan

Energi

(TKE)

dihitung

dengan

mambandingkan antara konsumsi energi aktual dengan Angka
Kecukupan Energi (AKE) yang dapat dilihat pada tabel Angka
Kecukupan Gizi (AKG). Angka Kecukupan Energi yang dianjurkan pada
masing-masing individu berbeda karena adanya perbedaan usia dan jenis
kelamin tiap individu. Maka dari itu Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang
digunakan pada penelitian ini merupakan Angka Kecukupan Gizi
berdasarkan umur dan jenis kelamin yang sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2019. Berikut ini
adalah daftar AKE yang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.
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Tabel 10. Daftar AKE Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Menurut
Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun
2019.
No.
1.

2.

3.

4.

5.

Umur
Bayi/Anak
0-5 bulan
6-11 bulan
1-3 tahun
4-6 tahun
7-9 tahun
Laki-laki
10-12 tahun
13-15 tahun
16-18 tahun
19-29 tahun
30-49 tahun
50-64 tahun
65-80 tahun
80+ tahun
Perempuan
10-12 tahun
13-15 tahun
16-18 tahun
19-29 tahun
30-49 tahun
50-64 tahun
65-80 tahun
80+ tahun
Hamil
Trimester 1
Trimester 2
Trimester 3
Menyusui
6 bulan pertama
6 bulan kedua

AKE(kkal)
550
800
1350
1400
1650
2000
2400
2650
2650
2550
2150
1800
1600
1900
2050
2100
2250
2150
1800
1550
1400
+180
+300
+300
+330
+400

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019.
Klasifikasi Tingkat Konsumsi Gizi terbagi menjadi empat
klasifikasi berdasarkan nilai ragam kecukupan gizi yang mengacu pada
Depkes (1990) dalam Supariasa et al. (2014), yaitu :
1) Baik : TKG ≥ 100% AKG
2) Sedang : TKG 80 – 99% AKG
3) Kurang : TKG 70 – 89% AKG
4) Defisit : TKG < 70% AKG
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4. Analisis Korelasi Antara Proporsi Pengeluaran Pangan dengan Tingkat
kecukupan energi
Analisis korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui
ada tidaknya hubungan antara proporsi pengeluaran pangan dengan
tingkat kecukupan energi rumah tangga. Hal tersebut dapat diketahui
dengan analisis korelasi menggunakan alat bantu SPSS 24. Menurut
Kurniawan et al (2016), analisis korelasi merupakan pengukur hubungan
dua variabel atau lebih yang dinyatakan sebagai tingkat hubungan derajat
keeratan antar variabel. Uji korelasi yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu uji korelasi Product Moment (Pearson), karena data yang digunakan
merupakan data rasio. Menurut Santoso (2016), data rasio adalah data
bersifat angka dalam arti sesungguhnya bukan kategori dan dapat
dioperasikan secara matematika. Dimana data yang digunakan dalam
analisis Pearson Product Moment yaitu data berskala interval atau rasio.
Berikut merupakan rumus korelasi Pearson Product Moment:

Keterangan:
n

= Jumlah responden

X

= Variabel Independen

Y

= Variabel Dependen

r

= Koefisien Korelasi
Nilai koefisien (r) berkisar antara -1 sampai dengan 1. Tanda (+)

dan tanda (–) menunjukkan arah hubungan antara variabel. Hubungan
dikatakan positif (positive correlation) apabila variabel X dan variabel Y
memiliki hubungan yang searah sama-sama naik atau sama-sama turun.
Dikatakan negatif (negative correlation) apabila variabel X dan variabel
Y memiliki hubungan berlawanan arah apabila variabel X naik maka
variabel Y turun dan sebaliknya.
Menurut Sugiyono (2010), besarnya nilai korelasi (r) dikategorikan
sebagai berikut :
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a.

0,00 – 0,99 baik positif atau negatif, artinya hubungannya sangat
lemah.

b.

0,20 – 0,399 baik positif atau negatif, artinya hubungannya lemah.

c.

0,40 – 0,599 baik positif atau negatif, artinya hubungannya sedang.

d.

0,60 – 0,799 baik positif atau negatif, artinya hubungannya kuat.

e.

0,80 – 1 baik positif atau negatif, artinya hubungannya sangat kuat.

5. Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani
Ketahanan pangan rumah tangga petani padi diukur dengan
menggunakan indikator silang antara proporsi pengeluaran pangan dan
tingkat kecukupan energi. Proporsi pengeluaran pangan mengukur
ketahanan pangan dari sisi ekonomi, sedangkan tingkat kecukupan energi
mengukur ketahanan pangan dari sisi gizi (Purwaningsih et al, 2010).
Derajat ketahanan pangan tingkat rumah tangga diukur menggunakan
klasifikasi silang dua indikator ketahanan pangan, yaitu kecukupan
konsumsi energi dan pangsa pengeluaran pangan dan (Jonsson dan Toole,
1991 dalam Maxwel S, et al, 2000). Berikut Tabel pengukuran derajat
ketahanan pangan :
Tabel 11. Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan Tingkat Rumah
Tangga
Tingkat
Kecukupan
Energi
Cukup (>80%
kecukupan
energi)
Kurang (≤80%
kecukupan
energi)

Proporsi Pengeluaran Pangan
Rendah (≤60%
pengeluaran total)

Tinggi (>60%
pengeluaran total)

1. Tahan Pangan

2. Rentan Pangan

3. Kurang Pangan

4. Rawan Pangan

Sumber : Jonsson dan Toole, 1991 dalam Maxwel S, et al (2000)

