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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu, Provinsi Jawa timur, penentuan lokasi 

penelitian yang peneliti lakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan 

bahwa kota batu merupakan daerah yang mencoba melakukan penerapan 

pertanian organik dengan mengurangi pemakaian pupuk kimia, menggunakan 

pupuk organik dan bebas pestisida kimia.   

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data Deskriptif 

kuantitatif, Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh secara lisan maupun tulisan yang berasal dari 

sumbernya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui Kuisioner, dan 

Wawancara. 

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2005:110) 

populasi dari penelitian adalah petani sayuran yang sedang mengembangnkan 

teknik pertanian organik di Kota Batu. 

Menurut Sugiyono (2007: 118) menyatakan bahwa sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 
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misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul reprensentatif (mewakili). 

Manurut Arikunto (2006: 131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian 

tersebut disebut penelitian sampel. 

D. Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan Metode 

pengambilan sampelnya menggunakan Accidental sampling, teknik penentuan 

sampel berdasarkan ketentuan, yaitu siapa yang memang dengan sengaja telah 

menggunakan pertanian organik. 

Menurut Malhotra (2005 dalam Pramuja 2015:19) memberikan panduan 

ukuran sampel yang diambil dapat ditentukan dengan cara mengalikan variabel 

bebas dengan 5 atau 5 kali jumlah variabel. Dengan demikian jumlah variabel 

yang berjumlah 3, maka sampel minimalnya adalah 5x3 =15 sampel minimal. 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran variabel  

Untuk menghindari pemahaman yang kelliru dalam penelitian ini, maka 

penulis akan menjelaskan beberapa variabel yang berhubungan dengan penelitian 

ini yaitu : 
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1. Luas lahan (X1) adalah total luas lahan yang digunakan oleh petani 

diukur dalam Meter dan hektar (M
2
/Ha) 

2. Harga jual produk (X2) yang dimaksud adalah besarnya nilai atau 

harga jual produk di pasar yang dinyatakan perunit dalam rupiah.  

3. Biaya Produksi (X3) adalah semua biaya yang dikeluarkan petani 

selama proses produksi pertanian, terdiri dari biaya pembelian pupuk, 

biaya beli benih dan biaya tenaga kerja yang diukur dengan 

rupiah/hektar/1x panen. 

4. Pendapatan Petani (Y) merupakan pendapatan yang merupakan 

pendapatan bersih ( pendapatan kotor setelah dikurangin dalam biaya 

dan dinyatakan dalam rupiah )/M
2
/hektar/1x panen. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan dengan menggunakan Uji 

Validitas dan Uji realibilitas menggunakan alat analisis SPSS 16. 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2013: 211) validitas adalah suatu ukurana yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrument. Uji 

Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk 

mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. 
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Metode yang digunakan untuk menguji validitas pada penelitian ini adalah 

dengan Teknik Correlated-Item Total Correlation secara teoritis menggunakan 

rumus korelasi terhadap efek spurious overlap. Adapun dasar pengambilan 

keputusan dalam uji validitas adalah : 

a. Apabila nilai r hitung > r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya item 

angket dinyatakan valid). 

b. Apabila nilai r hitung < r tabel, maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam angket berkorelasi signifikan terhdap skor total ( artinya item 

angket dinyatan tidak valid). 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2013) Realiabilitas merupakan alat untuk mengukur 

sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya. Uji reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan teknik  uji Alpha 

Cronbach. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrument 

penelitian reliable atau tidak. Berikut ini adalah rumus uji reliabilitas : 

    (   ))(          )  

Keterangan :       = Koefisien reliabilitas instrument 

     K  = Banyaknya pertanyaan  

          = Jumlah varians butir tiap pertanyaan 

           = Jumlah varians total 
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Ketentuan-ketentuan dalam mengukur reliabilitas juga perlu diperhatikan  

3. Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas merupakan model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasiantar sesame 

variabel bebas sama dengan nol (Ghozali,2005:91). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas merupakan model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk 

mendekati heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada 

titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik 

menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola 

tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2005:105). 

c. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal 
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atau mendekati normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat 

dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali,2005:110). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu model regresi liner ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu (residu) pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 Isebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

outokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain, masalh ini ada karena (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lain. Hal ini sering ditemukan 

pada data runtut waktu atau time series karena “gangguan” pada seseorang 

individu atau kelompok cenderung yang mempengaruhi “ gangguan” pada 

individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya (ghozali,2009:79). 

4. Analisi Regresi Berganda 

Analisis Regresi Berganda adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variebel tidak bebas 

(Y) dengan variebel bebas (X) dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau 

dugaannya (Suryadi dan Purwanto, 2013: 168).  

Menurut sugiyono (2013:277) analisis regresi linier berganda bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau 

lebih variabel independen sebagai faktor predikat dimanipulasi (dinaik turunkan 

nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel 

independennya minimal dua. 
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Dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi yang mana dengan tujuan 

membandingkan pendapatan petani organik dan petani anorganik dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Perbandingan pendapatan 

2. Melihat dan membandingkan nilai koefisien regresi pada petani organik dan 

petani anorganik. 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif seperti pada penelitian ini, 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel Independen terhadap 

variabel dependen. Untuk menguji model tersebut maka digunakan analisis regresi 

linier berganda dengan rumus sebagai berikut  

Dimana : Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

     Y   = Pendapatan petani organik  

      A   = konstanta 

      b1, b2   = Koefisien garis regresi 

       X1   = Luas Lahan 

        X2   = Harga  

     X3   = Biaya Produksi 

       e   = Prediction error 

 


