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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan 

pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang 

bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di 

lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama 

data kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap 

variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat 

digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang 

dikumpulkan terutama data kuantitatif (Arifin, 2011).  

3.2 Metode Penentuan Lokasi 

Penelitian dilakukan di Desa Pasrujambe dan Jambekumbu Kecamatan 

Pasrujambe Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian 

dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu cara pengambilan daerah penelitian 

dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui dari daerah penelitian tersebut 

(Singarimbun, 1991). Penggunaan metode ini ditentukan berdasarkan 

pertimbangan bahwa : 

a. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah sentra produksi Pisang 

Mas Kirana yang ada di Jawa Timur. Prahardini (2010) menyebutkan bahwa 

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang mempunyai 
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keragaman plasma nutfah pisang. Ada 33 plasma nutfah pisang yang salah 

satunya adalah Pisang Mas Kirana (Musa acumunata). Berikut disajikan data 

profil wilayah sentra budidaya Pisang Mas Kirana berdasarkan kondisi lahan 

dan agroklimat di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

Tabel 1. Profil Wilayah Sentra Budidaya Pisang Mas Kirana 

Berdasarkan Kondisi Lahan 

 

No. Kecamatan 
Lahan 

Jenis Tanah Topografi pH 

1. Senduro Regosol Pegunungan 4,5-7,5 

2. Pasrujambe Regosol Pegunungan 4,5-7,5 

3. Gucialit Regosol Pegunungan 4,5-7,5 

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur (2013) 

Tabel 2. Profil Wilayah Sentra Budidaya Pisang Mas Kirana 

Berdasarkan Kondisi Agroklimat 

 

No. Kecamatan 

Agroklimat 

∑ bulan 

basah dan 

kering 

Tinggi 

tempat 

(mdpl) 

Curah 

hujan 

(mm/ th) 

Kelem-

baban 

Suhu 

(oC) 

1. Senduro 9 & 3 150-1100 21.871 60-80 20-26 

2. Pasrujambe 8 & 4 400-800 3.000 60 23-25 

3. Gucialit 5 & 7 200-1200 2.610 60-80 16-27 

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur (2013) 

b. Kecamatan Pasrujambe merupakan salah satu lokasi tempat tinggal petani 

yang membudidayakan Pisang Mas Kirana di Kabupaten Lumajang Jawa 

Timur. Berdasarkan website resmi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 

(2013) diketahui bahwa Kecamatan Pasrujambe merupakan salah satu 

wilayah sentra produksi Pisang Mas Kirana yang ada di Kabupaten Lumajang 

Jawa Timur selain Kecamatan Senduro dan Gucialit. 

c. Desa Pasrujambe dan Jambekumbu merupakan desa yang menjadi binaan PT. 

Sewu Segar Nusantara dalam membudidayakan Pisang Mas Kirana di 

Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Informasi diperoleh berdasarkan 
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keterangan dari Dinas Pertanian Kecamatan Pasrujambe pada saat kegiatan 

pra survey yang dilakukan sebelumnya. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang memiliki 

karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi (Arikunto, 

2010). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus pada 

salah satu kelompok tani yang bermitra dengan PT. Sewu Segar Nusantara di 

Desa Pasrujambe dan Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. 

Kelompok tani yang menjadi sampel penelitian adalah “Sekar Maju” (Desa 

Pasrujambe) dan “Margo Mulyo” (Desa Jambekumbu). Total keseluruhan anggota 

kelompok tani yang menjadi sampel penelitian adalah 52 orang dimana “Sekar 

Maju” terdiri dari 27 orang dan “Margo Mulyo” 25 orang. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

primer dan sekunder, dimana : 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapang 

melalui wawancara, kuesioner, pencatatan, dan observasi.  

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari internet, studi pustaka, 

instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, berbagai referensi, dan 

laporan penelitian. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Permasalahan pertama mengenai bagaimana aspek kesetaraan dijalankan 

pada pola kemitraan antara petani Pisang Mas Kirana dengan PT. Sewu Segar 
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Nusantara dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif 

merupakan prosedur pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan kondisi 

subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana 

adanya (Jasuli, 2014). Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai 

pendapat dari pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti penyuluh pertanian, 

supplier Pisang Mas Kirana, pengurus kelompok tani, dan lain sebagainya. 

Berikut disajikan tabel indikator dalam kesetaraan yang dianalisis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. 

Tabel 3. Variabel dan Indikator Kesetaraan 

 

Variabel Indikator 

Kesetaraan 1. Penentuan harga komoditi 

2. Penentuan kualitas komoditi yang dihasilkan 

3. Penentuan waktu tanam 

4. Penentuan waktu panen 

5. Pengelolaan lahan 

6. Penanggungan resiko 

Sumber : Erfit (2012) 

3.5.2 Skala Likert 

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

angket dan riset berupa survei. Skala Likert digunakan untuk mengubah data 

kualitatif menjadi kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010), Skala Likert merupakan 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau kelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Skala Likert dalam 

penelitian ini digunakan untuk menyusun kuesioner komponen motivasi kerja dan 

manfaat kemitraan. Skala ini mengukur tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan 

responden terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. 

Kemungkinan jawaban tidak hanya “setuju” dan “tidak setuju”, tetapi dapat dibuat 

banyak kemungkinan dengan menggunakan Skala Likert (Umar, 2005). Peneliti 
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memberi skor pada setiap jawaban responden sesuai dengan bobot yang telah 

ditentukan dalam Skala Likert. Berikut disajikan secara rinci tabel pedoman bobot 

nilai jawaban responden : 

Tabel 4. Bobot Nilai Jawaban Responden 

 

Bobot Keterangan 

0 Sangat Tidak Setuju (STS) 

1 Tidak Setuju (TS) 

2 Ragu-Ragu (R) 

3 Setuju (S) 

4 Sangat Setuju (SS) 

Sumber : Data Sekunder, diolah 2017 

3.5.3 Uji Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan (Umar, 2003). Menurut Jogiyanto (2008), Uji Validitas 

menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui validitas tiap-tiap butir 

pertanyaan. Uji Validitas dalam penelitian ini digunakan pada item-item 

komponen motivasi kerja dan manfaat kemitraan. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan analisis Pearson yang ada pada softwere SPSS 21 for windows. 

Validitas suatu atribut dapat dilihat pada hasil output SPSS melalui tabel 

Corrected ItemTotal Correlation (rhitung). Atribut dikatakan valid jika nilai rhitung 

> rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 (Murod, 2015). Jika dalam kegiatan analisis 

pertama ditemukan atau terdapat item yang tidak valid, maka item yang tidak 

valid tersebut dikeluarkan dan proses analisis diulang untuk item yang valid saja. 

Semua butir soal yang sudah valid dilakukan proses selanjutnya, yaitu mencari 

apakah reliable atau tidak. Analisis yang berkenaan dapat dilakukan dengan Uji 

Reliabilitas. 
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3.5.4 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu angka-angka indeks yang menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur suatu gejala yang sama (Umar, 

2003). Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian keperilakukan mempunyai keandalan sebagai alat 

ukur, diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke 

waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah (Harrison dalam Zulganef, 2006). 

Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data sesuai dengan kenyataannya. 

Artinya, berapa kalipun penelitian diulang dengan instrumen tersebut, akan tetap 

diperoleh kesimpulan yang sama. Uji Reliabilitas dalam penelitian ini digunakan 

pada item-item komponen motivasi kerja dan manfaat kemitraan. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan softwere SPSS 21 for windows. Reliabilitas suatu 

atribut dapat dilihat pada hasil output SPSS melalui tabel Reliability Statistics. 

Atribut dikatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach (ralpha) > 0,6 (Murod, 2015). 

3.5.5 Analisis Proporsi 

Analisis Proporsi digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua 

mengenai apa yang menjadi motivasi kerja utama petani Pisang Mas Kirana dalam 

kemitraan dengan PT. Sewu Segar Nusantara. Analisis Proporsi juga digunakan 

untuk menganalisis permasalahan ketiga mengenai manakah yang tertinggi 

diantara manfaat teknis, ekonomi, dan sosial yang diperoleh petani Pisang Mas 

Kirana dalam kemitraan dengan PT. Sewu Segar Nusantara. Proporsi diartikan 

sebagai bagian (persentase) atas suatu kejadian khusus dari keseluruhan data yang 

ada (Bafadal, 2013). Analisis Proporsi dilakukan dengan cara mencari nilai skor 

rata-rata total, minimum, dan maksimum pada masing-masing item (motivasi 



38 
 

kerja dan manfaat kemitraan), yang kemudian dihitung menggunakan rumus 

(Qonita, 2012) : 

% Kekuatan = (skor rata-rata total yang dicapai) – skor minimum x 100% 

skor maksimum – skor minimum 

Indikator motivasi kerja yang dianalisis meliputi kebutuhan keberadaan 

(existence), berhubungan (relatedness), dan berkembang (growth). Indikator 

manfaat kemitraan yang dianalisis meliputi teknis, ekonomi, dan sosial. Berikut 

disajikan secara lengkap tabel mengenai variabel, indikator, dan item motivasi 

kerja beserta manfaat kemitraan yang akan dianalisis menggunakan analisis 

proporsi. 

Tabel 5. Variabel, Indikator, dan Item Motivasi Kerja 

 

Variabel Indikator Item 

Motivasi 

Kerja 

Kebutuhan 

Keberadaan 

(existence) 

1. Keinginan memenuhi kebutuhan primer 

(sandang, pangan, dan papan) 

2. Keinginan memenuhi kebutuhan sekunder 

(kendaraan pribadi, televisi, dll) 

3. Keinginan meningkatkan pendapatan 

4. Keinginan memperoleh kesejahteraan 

5. Keinginan memenuhi kebutuhan hidup pada 

masa tua (memiliki tabungan) 

 Kebutuhan 

Berhubungan 

(relatedness) 

1. Keinginan memperoleh lebih banyak teman 

2. Keinginan untuk lebih dekat dengan petani lain 

sesama anggota kemitraan 

3. Keinginan menjalin kerjasama dengan relasi 

bisnis 

4. Keinginan untuk dihargai dan dihormati 

masyarakat 

5. Keinginan menciptakan hubungan yang 

harmonis dengan sesama petani 

 Kebutuhan 

Berkembang 

(growth) 

1. Keinginan meningkatkan pengetahuan budidaya 

tanaman Pisang Mas Kirana 

2. Keinginan meningkatkan ketrampilan budidaya 

tanaman Pisang Mas Kirana 

3. Keinginan menambah wawasan dan 

mengembangkan skala usaha 

4. Keinginan memperoleh informasi mengenai 

teknologi terbaru 

5. Keinginan meningkatkan kualitas dan 

produktivitas tanaman Pisang Mas Kirana 

Sumber : Data Sekunder, diolah 2017 
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Tabel 6. Variabel, Indikator, dan Item Manfaat Kemitraan 

 

Variabel Indikator Item 

Manfaat 

Kemitraan 

Manfaat 

Teknis 

1. Kemitraan membantu petani memperoleh 

bimbingan teknis tentang budidaya tanaman Pisang 

Mas Kirana 

2. Kemitraan membantu petani memperoleh bantuan 

penyediaan sarana produksi 

3. Kemitraan membantu petani dalam meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan 

4. Kemitraan membantu petani dalam meningkatkan 

produksi (baik kualitas maupun kuantitasnya) 

 Manfaat 

Ekonomi 

1. Kemitraan menjamin pemasaran hasil produksi 

petani 

2. Kemitraan menjamin pasokan bahan baku yang 

dibutuhkan petani 

3. Kemitraan membantu dalam meningkatkan 

pendapatan petani 

4. Kemitraan yang berkelanjutan dapat membantu 

petani dalam meningkatkan pengembangan dan 

kemandirian usaha 

 Manfaat 

Sosial 

1. Kemitraan dapat menciptakan hubungan kerjasama 

yang saling menguntungkan 

2. Kemitraan menjamin kesejahteraan sosial petani 

3. Kemitraan membantu petani untuk dapat 

bersosialiasi lebih baik 

4. Kemitraan membantu petani dalam memperoleh 

banyak teman 

Sumber : Data Sekunder, diolah 2017 

3.5.6 Uji Korelasi Rank Spearman 

Permasalahan keempat mengenai adakah hubungan antara motivasi kerja 

dengan manfaat yang diperoleh petani Pisang Mas Kirana dalam kemitraan 

dengan PT. Sewu Segar Nusantara dianalisis menggunakan Uji Korelasi Rank 

Spearman. Uji Korelasi Rank Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau 

menguji signifikansi hipotesis asosiatif apabila masing-masing variabel yang 

dihubungkan berbentuk ordinal (Suharto, 2007). Hipotesis yang dibuat pada uji 

korelasi Rank Spearman adalah sebagai berikut :  

H0 : Tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan 

H1 : Ada korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan 
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Taraf kepercayaan (α) yang digunakan dalam uji signifikansi adalah 5% 

atau 0,05. Pengambilan keputusan Uji Korelasi Rank Spearman dapat dilihat pada 

hasil output SPSS melalui tabel Correlation dengan asumsi : 

a. Jika nilai Sig. < 0,05 maka H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa ada korelasi 

yang signifikan antara variabel yang dihubungkan.  

b. Jika nilai Sig. > 0,05 maka H0 diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan.  

Keeratan hubungan antara variabel satu dengan lainnya dapat dilihat dari 

nilai Correlation Coefficient yang diperoleh. Berikut disajikan tabel pedoman 

interprestasi koefisien korelasi (Suharto, 2007) : 

Tabel 7. Interprestasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,20 Tidak ada korelasi 

0,21-0,40 Korelasi rendah 

0,41-0,60 Korelasi sedang 

0,61-0,80 Korelasi tinggi 

0,81-1,00 Korelasi sempurna 

Sumber : Suharto (2007) 

 


