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BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1Waktu dan Tempat 

Pemilihan dan penetapan lokasi pada penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive sampling) yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti 

didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu (Wirartha, 2006). Kabupaten 

Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah 

Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam Kabupaten dan Samudera 

Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan 

Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah 

Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan 

dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat Utara, berbatasan dengan Kabupaten 

Kediri dan Mojokerto. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten 

Malang memliki posisi yang cukup strategis.Wilayah yang diambil adalah 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan Kecamatan tajinan Kabupaten 

Malang. Wilayah ini memiliki potensi untuk mengembangkan bahan pakan atau 

bekatul organik yang dihasilkan dari hasil samping pengolahan padi organik. 

Lokasi wilayah yang dekat dengan sumber mata air untuk pengairan lahan 

persawahan menjadikan pengairan di wilayah tersebut belum banyak tercemari 

pestisida kimia. Berbeda kondisinya dengan wilayah lain, air yang digunakan 

untuk pengairan sudah melewati lahan persawahan lain memungkinkan air 

tersebut banyak tercemar oleh pupuk atau pestisida kimia karena masih banyak 

lahan persawahan di Kabupaten Malang yang menggunakan pupuk dan pestisida 

kimia.(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2016). Selain 
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pengairan, cukup banyak warga yang memelihara ternak. Kotoran ternak 

dimanfaatkan oleh para petani untuk memupuk lahan sawahnya. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 1 bulan dimulai pada bulan Maret 2017 sampai bulan April 

2017. 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey, Penelitian  diawali dengan  

kegiatan mengunjungi serta mengamati keadaan di lapang, serta memastikan 

apakah di daerah tersebut memproduksi padi organik atau tidak.Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yang melibatkan obyek 

penelitian dengan populasi yang relatif besar (Mardikanto, 2001). Menurut 

Wirartha (2006), penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil. Data yang dipelajari diambil dari populasi tersebut sehingga 

dapat ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel, 

sosiologis maupun psikologis. 

3.3 Metode Penepatan Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian yang dilakukan adalah seluruh petani di 

Kecamatan LawangKabupaten Malang. Dalam penelitian yang dilakukan dipilih 

34 petani yang menjadi responden. Penarikan responden dilakukan dengan 

metode simple random sampling, yaitu suatu metode dimana semua anggota 

sampel dianggap memiliki karakteristik yang sama, sehingga siapapun yang 

diambil dapat mewakili populasinya (Mardikanto, 2001).  
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3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009) variabel dalam penelitian pada dasarnya adalah 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Variabel dalam penelitian yang 

dilakukan  meliputi : 

3.4.1 Variabel Bebas (Independen) (X) 

Variabel independen di dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut :  

a. Luas Lahan 

Luas lahan dalam penelitian yang dilakukan yaitu sebuah lokasi yang 

digunakan untuk proses bertani sawah, peneliti menggunakan lahan dengan 

mengamati darimana diperolehnya atau status tanah tersebut serta luas yang 

digunakan untuk per periode usahatani dalam satuan  meter (m
2
). Untuk 

seluruh luas lahan yang terdapat di Kecamatan Lawang adalah 170600 

m
2
sedangkan untuk seluruh luas lahan yang terdapat di Kecamatan Tajinan 

adalah 15810 m
2
. Luas lahan pada Kecamatan Lawang lebih banyak 

dikarenakan jumlah responden yamg ada di Kecamatan Lawang lebih 

banyak dari Kecamatan Tajinan. 

b. Bibit 

Bibit dalam penelitian yang dilakukan yaitu berupa benih yang digunakan 

untuk pembibitan yang digunakan dalam proses penanaman padi organik, 

dalam satuan kilogram (kg). Untuk seluruh jumlah bibit yang digunakan 

pada Kecamatan Lawang adalah 738,4 Kg sedangkan pada Kecamatan 

Tajinan adalah 39,5 Kg.    



13 
 

c. Pupuk Kandang 

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang 

kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang 

biasa dipelihara oleh masyarakat, seperti kambing, sapi, domba, dan ayam. 

Pupuk kandang mengandung unsur hara yang baik untuk tanah dan 

tanaman. Pupuk kandang digunakan untuk menyuburkan tanah pada saat 

proses pengolahan lahan sebelum proses penanaman, yang ditujukan untuk 

mempercepat proses penyuburan tanah dalam satuan kilogram (kg).jumlah 

keseluruhan pupuk kandang pada Kecamatan Lawang adalah 51550 Kg, 

sedangkan jumlah keseluruhan pupuk kandang pada Kecamatan Tajinan 

adalah 4725 Kg. 

 

d. Pupuk cair 

Pupuk Cair terbuat dari beberapa limbah dari ternak, seperti urine sapi, urine 

sapi mengandung unsur hara serta kandungan nitrogen dalam urine hewan 

ternak lebih besar dibandingkan dengan kandungan nitrogen feses padat 

yang dapat membantu mempercepat proses penyuburan tanah dan baik 

untuk tanaman, pupuk cair dihitung dalam satuan liter (L).untuk jumlah 

keseluruhan pupuk cair yang digunakan pada Kecamatan Lawang adalah 

306 L sedangkan jumlah keseluruhan pada Kecamatan Tajinan adalah 29,5 

L.  

e. Pestisida Organik 

Mengapa menggunakan pestisida organik, sebab tanaman yang digunakan 

adalah tanaman organik, untuk proses pembuatan pestisida organik ada 
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beberapa tanaman yang digunakan dalam proses pembuatan pestisida 

organik, pestisida organik dihitung dalam satuan liter (L). Untuk jumlah 

keseluruhan pestisida organik yang digunakan di Kecamatan Lawang adalah 

301 L sedangkan jumlah keseluruhan pestisida organik yang digunakan 

pada Kecamatan Tajinan adalah 34,5 L.  

f. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah salah satu unsur penentu, terutama bagi usahatani yang 

tergantung pada musim. Tenaga kerja dalam penelitian yang dilakukan  

yaitu menggunakan jumlah tenaga kerja yang digunakan per kegiatan dalam 

satu kali masa tanam didasarkan pada satuan hari orang kerja dihitung 

dengan anggapan satu hari kerja dengan satuan ukur (jumlah orang). Untuk 

tenaga kerja yang digunakan di Kecamatan Lawang dengan jumlah 

keseluruhan adalah 1683 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja yang 

digunakan di Kecamatan Tajinan adalah 258 orang.  

3.3.2 Variabel terikat (Dependen) (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian yang dilakukan adalah hasil produksi 

padi organik dengan indikator besarnya jumlah produksi padi yang diproduksi 

atau dihasilkan oleh petani dalam satuan kuwintal (kw) di Desa Gunungronggo 

Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dan di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan 

Lawang Kabupaten Malang. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner sebagai alatnya. 
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2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan dari instansi atau lembaga 

yang berkaitan dengan penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data pokok dan data 

pendukung yang didapatkan dari instansi atau lembaga daerah penelitian. 

3.6Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari petani melalui wawancara 

langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan diperoleh dari berbagai instansi seperti Dinas pertanian Kabupaten 

Malang, Kelurahan dan Kelompok Tani di daerah tersebut yang disertai dengan 

dokumentasi serta wawancara yang diperoleh dari lembaga – lembaga. 

3.7 Metode Analisis Data 

Untuk analisis data ini menggunakan model Analisis Regresi Linier 

Berganda. Model analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat yaitu antara Luas Lahan, Bibit, Pupuk 

Kandang, Pupuk Cair, Pestisida Organik, dan Tenaga Kerja terhadap Produksi 

padi organik yang nantinya akan menghasilkan bekatul organik. Yang secara 

matematik dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + µ. (Hasan, 2002) 

Dimana : 

Y  = Produksi gabah padi organik (Kg/m
2
) 

ß0  = Intercept atau Konstanta  
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ß1,2,3,4= Koefisien Regresi  

X1  = Lahan (m
2
)  

X2   = Benih bibit  (Kg)  

X3   = Pupuk kandang (Kg)  

X4  = Pupuk cair (Liter) 

X5  = Pestisida organik (Liter) 

X6 = Tenaga Kerja (Orang) 

Hipotesis yang digunakan dalam menganalisis faktor penduga ini adalah 

hipotesis deskriptif yaitu : 

“Bahwa semakin luas lahan yang digunakan, semakin banyak benih bibit, pupuk 

kandang, pupuk cair, pestisida organik dan tenaga kerja, maka akan semakin 

tinggi pula produksi gabah yang diperoleh petani”. 

a. Pengujian Parameter Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas yang digunakan 

secara bersama-sama berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel tak 

bebas(independent). Uji statistik yang digunakan untuk Uji F adalah : 

Fhitung=R
2
/(k-1) 

  (1-R
2
)/(n-k) 

Dimana: 

R
2
 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sampel 

Kriteria uji: 

F-hitung > F-tabel (k-1, n-k), pada taraf nyata α maka tolak H0 
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F-hitung < F-tabel (k-1, n-k), pada taraf nyata α maka terima H0 

Koefisien determinasi (R2) adalah besaran yang dipakai untuk 

menunjukan sampai sejauh mana keragaman variabel tidak bebas (Y), dapat 

diterangkan oleh model dugaan (Nasir,2005). Koefisien determinasi dapat 

dituliskan sebagai berikut:  

Jumlah Kuadrat regresi (SSE)  

 Jumlah Kuadrat Total (SST) 

 

b. Pengujian Parameter Variabel (Uji T) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui variabel bebas (X)  yang 

berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas (Y). 

Hipotesis: 

H0 : bi = 0 

H1 : bi  0 

Uji statistik yang digunakan adalah uji t: 

Thitung = 
    

     
 

Dimana : 

bi : Koefisien regresi ke-i yang diduga 

S(bi) : Standar deviasi dari bi 

Kriteria uji:  

 Thitung > Ttabel(   / 2; n-k), maka H0, artinya ada pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel tidak bebas. 

 Thitung < Ttabel(   / 2; n-k), maka H0, artinya tidak ada pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. 

Dimana : 

R
2 

= 
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 n : jumlah sampel 

 k : jumlah variabel 

3.8 Pelaksanaan 

3.8.1 Persiapan 

 Persiapan penelitian dilakukan untuk pengecekan fungsi alat-alat 

penunjang penelitian, yaitu kesiapan materi kuesioner dan kesiapan kuesioner 

yang akan dilakukan selama penelitian dilakukan. 

3.8.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret 2017 sampai April 

2017 dimana pengambilan data akan dilakukan didua tempat yaitu di Kecamatan 

Lawang dan Kecamatan Tajinan, tepatnya daerah tersebut merupakan daerah 

petani padi organik yang menghasilkan hasil samping dari pengolahan padi 

organik yaitu bekatul organik yang cukup besar di Kabupaten Malang. 

3.8.3 Pengambilan data 

Pengambilan data akan dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan 

Maret 2017sampai April 2017 karena data yang diambil berasal dari satu kota 

yang sama sehingga proses pengambilan data lebih efisien dan relatif singkat.

 . 


