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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Penetuan Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive) di 

wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan 

Kecamatan Junrejo merupakan wilayah yang mendapatkan program 

Pengembangan Kawasan Pertanian Organik Kota Batu sebanyak 4 (empat) 

desa yaitu Desa Pendem, Desa Junrejo, Desa Torongrejo, dan Kelurahan 

Dadaprejo pada tahun 2014. Namun, penelitian akan lebih difokuskan pada 

petani sayur organik di Kecamatan Junrejo, yaitu di Desa Dadaprejo, Desa 

Torongrejo, dan Desa Junrejo. Alasan lebih memfokuskan kepada tiga desa 

tersebut karena petani sayur organik lebih dominan daripada petani pangan 

organik yang terletak di Desa Pendem. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017 ketika program 

pengembangan pertanian organik sedang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kota Batu. 

3.2 Metode Pengambilan Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui 

perhitungan ilmiah yang berasal dari tanggapan beberapa sampel terpilih. 

Penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan penelitian yang bertujuan 

menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk 

mencandarkan karakteristik individu atau kelompok. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli. Sedangkan data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari tulisan-tulisan atau literatur yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data monografi 

Kecamatan Junrejo, data perubahan sikap dan pengetahuan petani tahun 

sebelumnya, dan tulisan-tulisan yang berasal dari jurnal internet (blog,
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wordpress, wikipedia), majalah, dan sebagainya. Pada penelitian ini, sampel 

yang diambil adalah kawasan yang sedang mengembangkan program 

pertanian organik namun fokus pada tanaman sayur-mayur. Desa yang akan 

menjadi populasi penelitian adalah Desa Junrejo, Desa Torongrejo, dan 

Kelurahan Dadaprejo. Masing-masing desa diambil sampel sebanyak 50% 

dari jumlah petani organik sayur. Setelah itu, pengambilan sampel petani 

organik sayur dipilih secara sengaja (purposive). Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah dengan pemberian kuesioner, wawancara, studi 

pustaka, dan dokumentasi.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik pengumpulan data 

diantaranya: 

1. Pemberian kuesioner kepada sampel yang telah dipilih, yaitu dengan 

memberikan daftar pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan 

perkembangan pertanian organik di Kecamatan Junrejo Kota Batu. 

2. Wawancara kepada sampel yang telah dipilih, yaitu dengan cara 

mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden terpilih. 

3. Studi pustaka, yaitu dengan cara mencari beberapa jurnal penelitian, data 

dari desa (data monografi), dan data-data lain yang mendukung. 

4. Dokumentasi, yaitu data yang menggambarkan secara nyata aktifitas yang 

terjadi di lapang (observasi dan wawancara). Peneliti mengumpulkan data 

berupa foto-foto dan video yang mendukung pembahasan objek penelitian. 

Kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan skala 

Likert, yaitu suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuisioner 

dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa 

survei. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pada saat 

menanggapi pertanyaan skala Likert, responden menentukan tingkat 

persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari 

pilihan yang tersedia. Pernyataan pada kuesioner tersebut meliputi: 
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1. Sangat Setuju (SS)    : bernilai 2 

2. Setuju (S)      : bernilai 1 

3. Ragu-ragu (R)     : bernilai 0 

4. Tidak Setuju (TS)     : bernilai -1 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) : bernilai -2 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Uji Kualitas Data 

 1. Uji Validitas 

Suatu data harus memiliki tingkat kebenaran yang tinggi sebab akan 

menentukan kualitas penelitian. Uji validitas merupakan salah satu usaha 

yang dilakukan oleh peneliti untuk mengukur kevalidan suatu data. 

Validitas adalah suatu cara untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Menurut Akdon (2008) 

dalam penelitian Yangesti Insani Kusumah (2012) menegaskan bahwa 

validitas diartikan lebih luas yaitu mengukur apa yang ingin diukur 

(ketepatan). Uji validitas pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 

21.0. Kriteria penilaian pada uji validitas adalah: 

a. Jika nilai rhitung > rtabel maka pernyataan tersebut valid. 

b. Jika nilai rhitung < rtabel maka pernyataan tersebut tidak valid. 

 2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan dari alat ukur 

yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten. Arikunto (2002) dalam penelitian 

Yangesti Insani Kusumah (2012), berpendapat bahwa instrumen yang 

reliabel yaitu instrumen yang menghasilkan data yang benar dan dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode koefisien 

Cronbach’s Alpha. Koefisien ini merupakan koefisien reliabilitas yang 

paling sering digunakan karena koefisien ini menggambarkan variasi dari 

item, baik untuk format benar atau salah atau bukan, seperti format pada 
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skala Likert. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 

21.0. Terdapat tiga kategori reliabilitas yang mengacu pada nilai 

Cronbach’s Alpha yaitu: 

a. Jika nilai Cronbachs Alpha 0,8 – 1,0 maka reliabilitas baik. 

b. Jika nilai Cronbachs Alpha 0,6 – 0,79 maka reliabilitas diterima. 

c. Jika nilai Cronbachs Alpha <0.6 maka reliabilitas buruk. 

3.4.2 Analisis Fishbein 

Sikap petani terhadap program pengembangan pertanian organik dianalisis 

menggunakan model sikap Fishbein. Analisis Fishbein pada penelitian ini 

digunakan untuk menganalisis sikap petani terhadap program pengembangan 

pertanian organik di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penilaian analisis 

Fishbein diambil dari perhitungan nilai atribut yang disajikan dalam bentuk 

pernyataan, kemudian dipilih oleh responden. Setelah itu, diformulasikan 

kedalam analisis Fishbein. Formulasi model Fishbein adalah sebagai berikut:  

𝐴𝑜 =∑𝑏𝑖. 𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Keterangan: 

Ao = Sikap terhadap objek  

bi  = Kekuatan kepercayaan bahwa objek memiliki atribut i 

ei  = Evaluasi mengenai atribut i 

n   = Jumlah atribut yang menonjol 

Variabel ei menggambarkan evaluasi atribut dari program pengembangan 

pertanian organik. Variabel bi menunjukkan seberapa kuat petani percaya 

bahwa program pengembangan pertanian organik memiliki atribut-atribut 

yang diajukan dalam kuisioner. Variabel Ao menunjukkan penilaian sikap 

petani terhadap program pengembangan pertanian organik, yang merupakan 

hasil perkalian setiap skor kekuatan kepercayaan dengan skor evaluasi 

atributnya. 

Setelah melakukan perhitungan diatas, dilakukan analisis tingkat 

kepentingan atribut. Tingkat kepentingan atribut yang dianalisis digunakan 

sebagai informasi untuk mengetahui atribut-atribut yang dianggap penting 
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oleh petani. Semakin tinggi tingkat kepentingan terhadap suatu atribut, dapat 

diartikan bahwa semakin penting pula atribut tersebut bagi petani. 

Evaluasi kepentingan atribut diukur mulai dari -2 = sangat tidak penting, -

1 = tidak penting, 0 = cukup penting, 1 = penting, dan 2 = sangat penting. 

Pemetaan dilakukan menggunakan nilai rata-rata (mean scores). Dengan 

rentang skala tersebut maka dapat dirumuskan tingkat kepentingan dari nilai 

setiap atribut sebagai berikut: 

- (-2,00) sampai dengan (-1,21) = Sangat tidak penting 

- (-1,20) sampai dengan (-0,41) = Tidak penting 

- (-0,40) sampai dengan (0,39) = Biasa 

- (0,40) sampai dengan (1,19) = Penting 

- (1,20) sampai dengan (2,00) = Sangat Penting 

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk 

model hubungan antara variabel terikat (dependen, respon, Y) dengan satu 

atau lebih variabel bebas (independen, prediktor, X). Apabila banyaknya 

variabel bebas hanya ada satu, disebut sebagai regresi linier sederhana, 

sedangkan apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas, disebut sebagai 

regresi linier berganda. 

Analisis regresi digunakan untuk menemukan persamaan regresi yang 

menunjukkan hubungan antara variabel dependen (variabel respon) dengan 

satu atau beberapa variabel independen (variabel prediktor). Jika variabel 

dependen dihubungkan dengan satu variabel independen saja, maka variabel 

regresi yang dihasilkan adalah regresi linier sederhana, dan jika variabel 

independennya lebih dari satu maka yang dihasilkan adalah persamaan 

regresi linier berganda (multiple linier regression). 

Nilai koefisien regresi yang dihasilkan harus diuji secara statistik 

signifikan atau tidak. Apabila semua koefisien signifikan, persamaan regresi 

yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen 

jika nilai variabel independen ditentukan. Sebesar berapa pengaruh variabel 

independen terhadap variasi variabel dependen dapat diukur dengan besarnya 
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nilai koefisien determinasi (R²). Semakin besar nilai koefisien determinasi 

semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variasi variabel 

dependen. Semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis 

menggunakan analisis linier regression menggunakan aplikasi SPSS 21.0. 

Uji yang dilakukan pada analisis regresi linier berganda yaitu: 

1. Uji t, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

parsial (sendiri) yang diberikan variabel terikat (X) terhadap variabel 

bebas (Y) 

2. Uji f, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel terikat (X) terhadap 

variabel bebas (Y) 

Adapun hipotesis dari uji t dan uji f  yaitu: 

H0 : Tidak ada pengaruh faktor-faktor (konversi lahan, SDM, produksi, 

pemasaran, dan sertifikasi organik) terhadap sikap petani. 

H1 : Ada pengaruh faktor-faktor (konversi lahan, SDM, produksi, 

pemasaran, dan sertifikasi organik) terhadap sikap petani. 

Selanjutnya, setelah melakukan pengujian pada uji t dan uji f, kemudian 

menentukan pengambilan keputusan yaitu: 

1. Pengambilan keputusan uji t  

1). Dengan nilai thitung ≥ ttabel pada α 5% maka H0 diterima, yang berarti 

bahwa tidak ada pengaruh faktor-faktor (konversi lahan, SDM, 

produksi, pemasaran, dan sertifikasi organik) terhadap sikap petani. 

2). Dengan nilai thitung ≤ ttabel pada α 5% maka H0 ditolak, yang berarti 

bahwa ada pengaruh faktor-faktor (konversi lahan, SDM, produksi, 

pemasaran, dan sertifikasi organik) terhadap sikap petani. 
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2. Pengambilan keputusan uji f

1). Dengan nilai fhitung ≥ ftabel pada α 5% maka H0 diterima, yang berarti

bahwa tidak ada pengaruh faktor-faktor (konversi lahan, SDM, 

produksi, pemasaran, dan sertifikasi organik) terhadap sikap petani. 

2). Dengan nilai thitung ≤ ttabel pada α 5% maka H0 ditolak, yang berarti 

bahwa ada pengaruh faktor-faktor (konversi lahan, SDM, produksi, 

pemasaran, dan sertifikasi organik) terhadap sikap petani. 

3.5 Indikator Keberhasilan 

Suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu organisasi atau kelompok pasti 

memiliki beberapa program yang ingin dicapai selama kegiatan berlangsung. 

Indikator pada dasarnya merupakan variabel kendali yang dapat digunakan 

untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun 

kegiatan. Pengertian lain dari indikator adalah sebuah statistik dari berbagai 

hal yang bersifat normatif yang menjadi perhatian utama kita yang bisa 

membantu kita dalam membuat berbagai penilaian ringkas, komprehensif, 

dan berimbang terhadap berbagai macam kondisi dan juga berbagai macam 

aspek penting yang ada dalam kehidupan masyarakat. Indikator sangat 

diperlukan agar setiap pelaku sebuah kegiatan mampu mengetahui sejauh 

mana kegiatan yang dilakukannya tersebut, apakah berkembang atau 

berubah. 

Seperti halnya pada program pengembangan pertanian organik, suksesnya 

suatu program tersebut tidak lepas dari beberapa acuan atau indikator 

keberhasilan yang ditentukan. Indikator keberhasilan tersebut juga dapat 

menjadi bahan evaluasi progarm yang sedang dijalankan tersebut. Tabel 

dibawah ini merupakan indikator keberhasilan pengembangan program 

pertanian organik sesuai dengan beberapa sasaran yang dicapai, yaitu: 
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Tabel 1. Indikator Keberhasilan Pengembangan Program Pertanian Organik 

No Sasaran yang 

dicapai 

Indikator 

1. Konversi 

lahan 

1) Luas lahan yang menerapkan sistem organik (ha). 

2. SDM 1) Jumlah kelompok tani yang menerapkan pertanian 

organik 

2) Jumlah petani yang menerapkan pertanian organik. 

3) Jumlah penyuluh (dari Dinas Pertanian) yang 

mendampingi kelompok tani atau petani yang 

menerapkan pertanian organik. 

3. Produksi 1) Produksi (jenis komoditas dan volume produksi (ton)), 

ketersediaan pupuk organik (ton). 

2) Jumlah pusat produksi pupuk organik yang ada di 

Kota Batu. 

3) Jumlah pusat produksi agen hayati yang ada di Kota 

Batu. 

4) Analisa residu bahan kimia dan analisa biologi tanah 

(jenis-jenis mikroorganisme dan organisme 

bermanfaat yang ada di lahan pertanian organik). 

5) Bahan organik tanah. 

4. Pemasaran 1) Volume dan persentase  produk organik yang terserap 

pasar. 

2) Wilayah pemasaran (Kota Batu, Regional, Nasional). 

3) Jumlah ketersediaan unit display dan transaksi 

produk-produk organik. 

5. Sertifikasi 

Organik 

1) Tersertifikasi oleh LSPO dan jumlah kelompok tani 

yang bersertifikat organik. 

Sumber: Data Sekunder, Roadmap Pertanian Organik Batu 2014-2019 


