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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif dapat diartikan sebagai pengungkapan suatu masalah atau keadaan 

sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada (Tika, 1997). 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan yang 

terjadi pada lapisan geosfer dengan menggunakan pendekatan keruangan, 

kelingkungan dan kompleksitas wilayah. Hasil dari suatu pertemuan seminar 

dan lokakarya Peningkatan Kualitas Pengajaran Geografi pada tahun 1988 

mendefinisikan geografi merupakan ilmu yang mempelaji persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau 

kewilayahan dalam konteks keruangan (Pasya, 2006). Alam merupakan 

laboratorium kajian geografi. 

Menurut Bintarto dalam Indaryono (2015) pengertian dari ketiga 

pendekatan geografi tersebut adalah:  

1. Pendekatan keruangan 

Pendekatan keruangan merupakan suatu analisa yang memperhatikan 

faktor-faktor pengaruh terhadap lokasi suatu aktivitas. Misalnya lokasi 

suatu kegiatan pertanian dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan 

alam seperti tanah suhu lereng dan hidrologi. Faktor-faktor lain yang berasal 

dari lingkungan sosial terutama aspek ekonomi seperti: jarak dari pasaran 

atau tempat tinggal, jalur-jalur transportasi dan lain-lain. 

2. Pendekatan Kelingkungan 

Merupakan analisis yang memperhatikan interaksi dan factor – factor yang 

menjadi penentu dari timbulnya suati bentuk kegiatan. Selain dari itu 

analisis ekologi juga memperlihatkan system yang terbentuk oleh factor – 

factor interaksi dan penganalisaan bagaimana system itu berfungsi.
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3. Pendekatan Kewilayahan 

Pendekatan Kewilayahan merupakan kombinasi antara analisis keruangan 

dan analisis ekologi disebut analisis kompleks wilayah suatu anggapan 

bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya 

suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Oleh karena itu, terdapat 

permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. 

Berdasarkan uraian mengenai pendekatan geografi di atas, pendekatan yang 

digunakan pada penelitian kali ini yaitu pendekatan keruangan. 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Kabupaten 

Cilacap yaitu 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 Kecamatan 269 desa 

dan 15 Kelurahan. Kabupaten Cilacap berada diantara 10804’30” - 

109030’30” Bujur Timur dan 7030’ - 7045’20” Lintang Selatan. Kabupaten 

Cilacap memiliki batas sebagai berikut. 

Sebelah Utara: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten 

Kuningan 

Sebelah Timur: Kabupaten Kebumen 

Sebelah Selatan: Samudera Hindia 

Sebelah Barat: Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan himpunan dari individu atau objek yang banyaknya 

terbatas atau tidak terbatas. Himpunan individu atau objek yang terbatas 

adalah himpunan individu atau objek yang dapat diketahui diukur dengan 

jumlah maupun batasnya (Tika, 2005). Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini yaitu populasi wilayah dan populasi manusia.  

a. Populasi wilayah 

Populasi wilayah pada penelitian ini yaitu zonasi fisiomorfohidro di 

Kabupaten Cilacap. 

b. Populasi manusia 
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Populasi manusia pada penelitian ini yaitu semua petani yang berada di 

Kabupaten Cilacap. 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari objek atau subjek yang mempresentasikan 

keseluruhan populasi (Tika, 2005). Hasil dari sampel dapat dikatakan 

merupakan hasil dari semua populasi yang menjadi kajian dalam sebuah 

penelitian. Dalam pengambilan sampel yaitu sangat memperhatikan 

karakteristik dari setiap populasi, jika dalam sebuah populasi mempunyai 

banyak karakteristik maka sample yang diambil merupakan keterwakilan 

dari setiap karakteristik tersebut jika memungkinkan.  

a. Sampel Wilayah 

Dalam penelitian ini, yaitu sampel wilayah, dimana sampel wilayah 

mengambil sampel di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan teknik 

stratified random sampling atau penarikan sampel proposional di setiap 

satuan lahan fisiomorfohidro. Peta unit analisis yang di overlay adalah 

peta topografi, peta fisiografi, dan peta curah hujan. 

b. Sampel Manusia 

Metode penentuan sampel responden menggunakan cara accidental 

sampling. Sampling Aksidental merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak 

sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik 

(Riduwan, 2011). Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel 

penduduk diperoleh dengan menggunakan formula dari Dixon dan B. 

Leach dalam Tika (2005:25) sebagai berikut : 

 

1) Menentukan presetase karakteristik 

𝑃 =
Jumlah Rumah Tangga Usaha Tani

Jumlah Petani
 X 100% 

𝑃 =
251.064

546,888
 X 100%  

𝑃 = 45,9 %  

P = 46 % dibulatkan 

Keterangan : 
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P = Presentase Karakteristik 

2) Menentukan variabilitas 

V = √P (100-P) 

V = √46 (100-46) 

V = √46 (54) 

V = √2484 

V = 49,84 

V = 50 (dibulatkan) 

Keterangan : 

V = Variabelitas 

3) Menentukan sampel 

𝑛 = [ 
𝑍. 𝑉

𝐶
] ² 

𝑛 = [ 
1,96.50

10
] ² 

𝑛 = 96,04 

n = 96 (dibulatkan) 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

z = Convidence level atau tingkat kepercayaan 95% dilihat dalam 

tabel z hasilnya (1,96) 

v = Variabel yang diperoleh dengan rumus variabelitas 

c = Convidence limit atau batas kepercayaan (10) 

4) Menentukan jumlah sampel yang dikoreksi (dibetulkan) 

𝑁′ =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

 

𝑁 =
96

1 +
96

546,888

 

𝑁 = 96,98 

= 97 (dibulatkan) 

Keterangan : 

N’ = Jumlah sampel yang dikoreksi 

n   = Jumlah sampel yang dihitung dalam rumus sebelumnya 
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N  = Jumlah populasi/yang menjadi populasi yaitu jumlah kepala 

keluarga 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah 

responden adalah sebanyak 97 orang. Untuk teknik pengambilan 

sampel petani digunakan probability sampling dimana setiap petani 

yang ada di tiap satuan lahan memiliki kesempatan sama untuk 

dijadikan sampel. 
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Gambar 3.1 Peta Fisiomorfohidro Kabupaten Cilacap 
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Gambar 3.2 Peta Persebaran Sampel Penelitian 
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Fisiografi : Depresi Jawa Tengah (Dj); Pegunungan Selatan Jawa (Sj); Pegunungan    

Serayu Selatan (Ss); Pegunungan Serayu Utara (Su) 

Curah hujan : 3000-3500 mm (5) ; 3500-4000 mm (6) 

Ketinggian : <600 mdpl (a); 600-1000 mdpl (b);  >1000 mdpl (c) 

 

 

No Fisiografi Ketinggian
Curah 

Hujan
X Y Fisiomorfohidro Kecamatan

1
Depresi Jawa 

Tengah
<600 m 3000-3500 108,612731 -7,206964 Sidareja

2
Depresi Jawa 

Tengah
<600 m 3000-3500 108,62688 -7,269695

Karan 

Pucung

3
Depresi Jawa 

Tengah
<600 m 3500-4000 108,667003 -7,238944 Wanareja

4
Depresi Jawa 

Tengah
<600 m 3500-4000 108,734097 -7,231547 Adipala

5
Pegunungan 

Selatan Jawa
<600 m 3500-4000 108,826675 -7,307668

Nusawung

u

6
Pegunungan 

Selatan Jawa
<600 m 3500-4000 108,740229 -7,205377

 Nusawun

gu

7

Pegunungan 

Serayu 

Selatan

<600 m 3000-3500 108,651165 -7,187783 Wanareja

8

Pegunungan 

Serayu 

Selatan

<600 m 3000-3500 108,640224 -7,167547
Gandruma

ngu

9

Pegunungan 

Serayu 

Selatan

<600 m 3500-4000 109,369043 -7,666036 Wanareja

10

Pegunungan 

Serayu 

Selatan

<600 m 3500-4000 109,366979 -7,707359
Gandruma

ngu

11
Zona Serayu 

Utara
<600 m 3000-3500 108,679846 -7,32826 Majenang

12
Zona Serayu 

Utara
<600 m 3000-3500 108,85467 -7,532226 Cimanggu

13
Zona Serayu 

Utara
600-1000 3000-3500 108,706577 -7,354192

Dayeuhluh

ur

14
Zona Serayu 

Utara
600-1000 3000-3500 108,835271 -7,483173 Majenang

15
Zona Serayu 

Utara
1000-1500 3000-3500 108,757807 -7,477986 Su5c

Dayeuhluh

ur

16
Zona Serayu 

Utara
<600 m 3500-4000 108,882696 -7,418042

Dayeuhluh

ur

17
Zona Serayu 

Utara
<600 m 3500-4000 108,645069 -7,292074

Dayeuhluh

ur

18
Zona Serayu 

Utara
600-1000 3500-4000 109,332581 -7,64596 Su6b Wanareja

Su5b

Su6a

Dj5a

Dj6a

Sj6a

Ss5a

Ss6a

Su5a

Tabel 3.1 Persebaran Sampel Fisiomorfohidro 
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D. Instrumen Penelitian 

1. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu cara bagaimana peneliti 

mendapatkan data yang kaitanya untuk keberhasilan dalam peneltian ini. 

Data yang dikumpulkan terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung 

berdasarkan pengamatan di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari hasil literasi. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh teori-teoti dan asumsi yang 

berkaitan dengan penelitian. Studi literatur dalam peneltian ini yaitu 

mencakup pengumpulan data sekunder yang terkait dengan judul 

penelitian pertanian yaitu zonasi karakteristik pertanian berdasarkan 

fisiomorfohido Kabupaten Cilacap. Adapun data-data yang terkait 

dengan penelitian ini yaitu 

1) Peta Fisiografi Kabupaten Cilacap 

2) Peta Topografi Kabupaten Cilacap 

3) Data curah hujan Kabupaten Cilacap 

4) Peta Penggunan Lahan Kabupaten Cilacap 

5) Peta Jenis Tanah Kabupaten Cilacap 

b. Observasi 

Observasi adalah kegiatan peninjauan langsung di lapangan untuk 

mengetahui keadaan lokasi penelitian. Observasi dilakukan yaitu untuk 

mendapatkan gambaran fisik dari lokasi penelitian yaitu mengenai 

jenis tanaman dan pola tanam. 

c. Wawancara 

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara 

menanyakan secara langsung kepada narasumber. Pada penelitian ini 

wawancara dilakukan kepada petani yang ada di masing-masing unit 

lahan fisiomorfohidro dengan total jumlah sampel 97 orang. 
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2. Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta fisiografi 

Kabupaten Cilacap, citra SRTM, dan data curah hujan Kabupaten Cilacap 

untuk membuat peta fisiomorfohidro. Data lain yang menjadi bahan dalam 

penelitian ini yaitu data aktivitas pertanian dan system serta pola tanam 

pertanian dan penggunaan lahan Kabupaten Cilacap. Peralatan yang 

digunakan yaitu Seperangkat Laptop, Microsoft Word, Microsoft Excel, 

ArcGIS 10.2 dan alat tulis. 

 

Tabel 3.2 Alat dan Bahan 

No. Alat dan Bahan Fungsi 

1. Data curah hujan 

harian, bulanan, dan 

tahunan 

Berfungsi untuk membuat peta isohyet 

2. Peta fisiografi 

Kabupaten Cilacap 

Berfungsi untuk mengetahui kondisi fisiografi 

Kabupaten Cilacap 

3. Citra SRTM  Berfungsi untuk membuat peta topografi Kabupaten 

Cilacap 

4. Peta penggunaan lahan  Berfungsi untuk mengetahui penggunaan lahan 

Kabupaten Cilacap 

5. Data system dan pola 

tanam pertanian 

Kabupaten Cilacap 

Berfungsi untuk mengetahui karakteristik system dan 

pola tanam pertanian Kabupaten Cilacap 

6. Laptop Berfungsi untuk pembuatan laporan dan pengolahan data 

terkait dengan penelitian. 

7. Microsoft Word Berfungsi untuk pembuatan laporan. 

8. Microsoft Excel Berfungsi untuk pengolahan data. 

9. ArcGIS 10.2 Untuk pengolahan data pemetaan 
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E. Prosedur Penelitian 

Adapun langkah – langkah penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Pra penelitian 

Inventarisasi data yang tersedia seperti data curah hujan, data citra, data 

fisiografi, dan data penggunaan lahan. Setelah masing masing peta dibuat, 

seluruh peta di overlay dimana hasilnya merupakan peta satuan lahan. Data 

curah hujan didapat dari lembaga Puslitbang Sumber Daya Air kemudian 

diolah menjadi peta curah hujan Kabupaten Cilacap menggunakan software 

ArcGIS. Setelah peta curah hujan dibuat, selanjutnya peta fisiografi dapat 

dibuat dengan cara digitasi berdasarkan peta fisiografi dari van Bemmelen. 

Untuk peta topografi, peta dibuat setelah kita mengolah citra SRTM. Peta 

penggunaan lahan didapat dari lembaga Bappeda. Selain data berupa peta, 

data literasi juga dicari demi mendukung kegiatan penelitian. 

2. Penelitian 

Setelah peta satuan lahan dan sampel ditentukan, survey lapangan dilakukan 

untuk mengambil data karakteristik pertanian. Karakteristik pertanian 

dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu karakteristik sosial dan ekonomi 

dimana data yang dicari adalah factor yang mempengaruhi petani dalam 

melakukan usaha tani yaitu umur, tingkat pendidikan, pengalaman 

usahatani, luas lahan, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap kinerja 

petani. Dan yang kedua yaitu karakteristik pertanian yang mengkaji 

komoditas, pola tanam, dan produktivitas dari pertanian masing masing 

zona. 

3. Pasca peneltian 

Hasil dari penelitian ini yaitu zonasi karakteristik pertanian berdasarkan 

zona fisiomorfohidro. 
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  Pengumpulan Data 

Peta Penggunaan 

Lahan 
Citra 

SRTM 

Literatur Data Curah 

Hujan 
Peta 

Fisiografi 

Overlay 

Zonasi 

Fisiomorfohidro 

Karakteristik 

pertanian 

 

Zonasi karakteristik 

pertanian berdasarkan 

fisiomorfohidro 

Karakteristik 

petani 

 

Survey 

Lapangan 

Peta 

Topografi 

Peta Curah 

Hujan 

Gambar 3.3 Alur Penelitian 
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F. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Jadi variabel penelitian x 

merupakan keterkaitan antara setiap data yang menjadi pengukuran dan ada 

penaruhnya dengan hasil yang akan diteliti. 

Terdapat dua macam variabel dalam sebuah peneltian yaitu variabel yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi, variabel yang mempengaruhi merupakan 

varibel bebas (X) dan variabel yang dipengaruhi merupakan variabel terikat (Y). 

Variabel terikat merupakan variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel 

lain. 

Variabel bebas dalam kondisi fisiografi, ketinggian, dan curah hujan. 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu zonasi karakteristik pertanian 

berdasarkan fisiomorfohidro. 

 

Tabel 3.3 Variabel Penelitian 

VARIABEL 

X Y 

Fisiomorfohidro Fisiografi Zonasi karakteristik pertanian 

berdasarkan fisiomorfohidro. Ketinggian 

Curah Hujan 

Karakteristik Pertanian 

Karakteristik Petani 

 

G. Analisis Data 

1. Analisis Overlay 

Analisis overlay digunakan untuk membuat peta fisiomorfohidro yang 

terdiri dari peta fisiografi, ketinggian, dan curah hujan yang kemudian 

digabungkan menjadi satu.  

2. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan mendeksripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 



51 

 

Muhammad Abia Saefulloh, 2019 

ZONASI KARAKTERISTIK PERTANIAN BERDASARKAN FISIOMORFOHIDRO KABUPATEN CILACAP 
PROVINSI JAWA TENGAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

umum. Dalam penelitian kali ini, karakteristik petani dan karakteristik 

pertanian akan diketahui dengan mengolah data dari kedua aspek tersebut 

lalu kemudian di deksripsikan. 

 

  


