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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Penentuan Penentuan Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (disengaja) 

berdasarkan banyaknya lahan agrowisata petik jeruk dan penerapan konsep 

agrowisata. Penelitian dilaksanakan di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur. Kegiatan penelitian dilakukan mulai April – Juni 2018.  

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditentukan oleh peneliti 

untuk dipelajari lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang kemudian ditarik 

kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok variabel 

yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel 

terikat). 

1. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah, agrowisata (X1) di Desa Selorejo,

kecamatan dau, kabupaten Malang yang diukur dengan beberapa indikator

yaitu Luas area (X.1.1), Promosi (X.1.2), Jumlah pengunjung (X.1.3), Tenaga

kerja (X.1.4), Jenis tanaman (X.1.5), Kualitas Produk dan Pelayanan (X.6).

2. Variabel Independen (Bebas)

a. Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan beberapa indikator yaitu Penduduk

miskin (Y1.1), Kemandirian pengelolaan usaha masyarakat (Y1.2), Partisipasi

masyarakat dalam agrowisata (Y1.3), Kemandirian Masyarakat (Y1.4),

Peningkatan kapasitas masyarakat (Y1.5), Pemerataan pendapatan (Y1.6).
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b. Kesejahteraan Masyarakat (Y1) diukur dengan indikator pendapatan rumah 

tangga masyarakat (Y2.1) , kesempatan akses teknologi (Y2.2), kesempatan 

akses pada  pendidikan formal dan non formal (Y2.3), kesempatan akses  

bidang kesehatan (Y2.4), jejaring sosial (Y2.5).  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata 

verbal, dan bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini 

meliputi gambaran umum obyek penelitian yaitu sejarah Desa Selorejo, letak 

geografis Desa Selorejo, struktur organisasi, sejarah wisata petik jeruk Selorejo. 

Sedangkan data kuantitatif adalah data yang penyajiannya dalam bentuk angka 

atau bilangan. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jumlah 

penduduk Desa Selorejo, Data jumlah lahan agrowisata, dan angket data. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber antara lain, 

data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari 

objek penelitian, yaitu berupa kuisioner yang diberikan secara langsung kepada 

responden untuk memperoleh informasi tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan 

(Trisno Musanto, 2004). Data primer merupakan data yang didapat secara 

langsung dari objek penelitian baik melalui wawancara, observasi langsung dan 

kuisioner. Sumber data yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari sumber lain yang sudah ada seperti buku, literatur, artikel, dan 

sumber-sumber lain.  
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3.4 Populasi Penelitian dan Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1 Metode Penentuan Populasi 

Metode penentuan populasi dalam penelitian ini adalah metode survei pada 

masyarakat, pelaku agrowisata, serta lembaga desa terkait. Populasi dalam 

penelitian ini  adalah kepala keluarga Desa Selorejo. Jumlah populasi  diketahui 

sebanyak 1212.  

3.3.2 Metode Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mendapatkan perlakuan sama 

dengan penelitian dan secara keseluruhan mempunyai sifat yang sama dengan 

populasi. Metode penentuan jumlah sampel digunakan rumus sesuai dengan teori 

Hair et al (2010), yang mengatakan, jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari 

jumlah indikator. Pada penelitian ini terdapat 17 indikator, maka jumlah 

responden minimal adalah 17 di kali 5 yaitu 85 responden. Hair et al (2010) juga 

mengemukakan bahwa ukuran sampel yang baik berkisar antara 100-200 

responden. Pada penelitian ini jumlah sampel 100 responden yang dirasakan 

sudah cukup untuk mewakili populasi. Metode penarikan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode  diskusi kelompok terfokus atau yang biasa disebut 

FGD (Focus Group Discussion). FGD merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu 

permasalahan tertentu. Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap 

makna-makna intersubjektif yang sulit dimaknakan sendiri oleh peneliti karena 

dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti. Fokus dalam FGD adalah 

fenomena yang dirasakan banyak orang, atau pemunculannya dilakukan oleh 
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banyak orang, dan melibatkan banyak orang serta fenomenanya berlangsung 

diantara banyak orang (Bugin, 2012) 

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan focus group adalah 

melakukan penyeleksian yang disebut dengan istilah screening. Screening 

dilakukan dengan menyesuaikan kriteria responden dengan target respondennya. 

Pada penelitian ini populasi subjek penelitian memiliki kriteria para petani 

pengelola Agrowisata Petik jeruk di Desa Selorejo. Setelah merumuskan kriteria, 

langkah selanjutnya adalah menyusun angket yang akan dijadikan patokan dalam 

menjaring responden 

3.5 Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini antara 

lain : 

1. Observasi Langsung 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

mengukur sikap responden serta merekam fenomena-fenomena yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan pengamatan langsung oleh peneliti secara langsung. 

Observasi langsung pada penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 

tertentu. Peneliti akan melakukan observasi langsung pada obyek yaitu 

masyarakat Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.  

2. Wawancara mendalam 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana 

peneliti akan bertatap muka secara langsung dengan responden serta malkukan 

tanya jawab guna mendapatkan data penelitian. Wawancara dalam penelitian ini 

akan dilakukan pada setiap responden. Wawancara mendalam adalah metode 
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wawancara secara langsung dimana peneliti melakukan wawancara secara 

mendalam dengan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan menelusuri 

sumber-sumber atau literatur yang telah ada untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan. Proses pengumpulan data dengan metode studi literatur biasanya 

dilakukan guna mendapatkan data yang sudah ada sebelumnya seperti data 

tentang gambaran umum desa yang dapat didapat melalui web site desa. 

3.6 Teknik Pengukuran Variabel 

Teknik pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti untuk 

memberikan jawaban adalah dengan menggunakan skala likert. Sugiyono (2008) 

menjelaskan Skala Likert adalah alat untuk mengukur setiap pendapat dan 

persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial dengan menghadapkan 

responden menggunakan alat-alat gradiasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif. Variabel respon dalam penelitian ini adalah Ageowisata, Pemberdayaan 

Masyarakat dan kesejahteraan Masyarakat. Pada penelitian ini, jawaban yang 

diberikan oleh responden dibagi menjadi empat kategori yaitu :.  

1 Alternatif jawaban untuk Variabel Agrowisata adalah : 

a. Jawaban sangat setuju diberi nilai 4 yang berarti Agrowisata sangat baik. 

b. Jawaban setuju diberi nilai 3 yang berarti Agrowisata sangat baik.  

c. Jawaban tidak setuju diberi nilai 2 yang berarti Agrowisata sangat baik buruk 

d. Jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1 yang berarti  Agrowisata sangat 

buruk 

2. Alternatif jawaban untuk Variabel Pemberdayaan Masyarakat adalah : 
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a. Jawaban sangat setuju diberi nilai 4 yang berarti Pemberdayaan masyarakat 

sangat tinggi. 

b. Jawaban setuju diberi nilai 3 yang berarti Pemberdayaan masyarakat tinggi. 

c. Jawaban tidak setuju diberi nilai 2 yang berarti Pemberdayaan masyarakat 

sangat rendah. 

d. Jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1 yang berarti Pemberdayaan 

masyarakat sangat rendah. 

3. Alternatif jawaban untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat adalah : 

a. Jawaban sangat setuju diberi nilai 4 yang berarti Masyarakat sangat sejahtera. 

b. Jawaban setuju diberi nilai 3 yang berarti Masyarakat sejahtera 

c. Jawaban tidak setuju diberi nilai 2 yang berarti Masyarakat kurang sejahtera. 

d. Jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1 yang berarti Masyarakat tidak 

sejahtera 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif Kualitatif 

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran 

atau deskripsi tentang suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness  

(Ghozali, 2009). Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilihat melalui nilai rata-

rata (mean). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

tentang variabel penelitian dalam bentuk viasualisasi yaitu berupa tabel atau 

bagan yang diperoleh dari jawaban responden.  
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3.7.2 Uji Validitad dan Uji Reabilitas 

1. Uji Validitas 

Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data 

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran (Merlita, 2013). Kegunaan validitas 

yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen 

pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya yaitu agar data yang diperoleh bisa 

relevan/sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut (Burhanuddin, 

2013). 

2. Uji Reabilitas 

Reliabilitas data adalah derajat konsistensi data yang bersangkutan. 

Realibilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu data dapat dipercaya 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu data dapat dikatakan reliabel 

jika selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama 

pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Kegunaan dari reabilitas data adalah 

untuk mengetahui atau menunjukkan keajekan suatu tes dalam mengukur gejala 

yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda (Burhanuddin, 2013). 

3.7.3 Uji Partial Least Squares (PLS) 

Uji hipotesis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah partial least 

square (PLS) yaitu sebuah model yang menghubungkan antara sebuah variabel 

respon dengan sekumpulan variabel prediktor. Bastien et.al (2004). Regresi PLS 

merupakan salah satu metode untuk mengatasi multikolinieritas yang dapat 
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diperoleh melalui regresi sederhana maupun berganda dengan mengambil 

kesimpulan dari uji signifikansi. Uji signifikansi bertujuan untuk memilih variabel 

prediktor pembangun komponen PLS dan menentukan banyaknya komponen PLS 

yang terbentuk. Tujuan PLS adalah membentuk komponen yang dapat menangkap 

informasi dari variabel prediktor untuk memprediksi variabel respon (Masruroh & 

Subekti, 2016). 

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab penelitian ini 

menggunakan uji PLS. Beberapa alasan tersebut antara lain, dalam penelitian ini 

terdapat lebih dari 1 (satu) variabel terikat yaitu agrowisata petik jeruk (X) dan 2 

(dua) variable bebas yaitu pemberdayaan masyarakat (Y1) dan kesejahteraan 

masyarakat (Y2). Terdapat faktor lain yang menjadi indikator suatu variabel yaitu 

Luas area (X.1.1), Promosi (X.1.2), Jumlah pengunjung (X.1.3), Tenaga kerja 

(X.1.4), Jenis tanaman (X.1.5), Kualitas Produk dan Pelayanan (X.6) untuk 

indikator pengukuran agrowisata (X1). Penduduk miskin (Y1.1), Kemandirian 

pengelolaan usaha masyarakat (Y1.2), Partisipasi masyarakat dalam agrowisata 

(Y1.3), Kemandirian Masyarakat (Y1.4), Peningkatan kapasitas masyarakat 

(Y1.5), Pemerataan pendapatan (Y1.6) sebagai indikator dari pemberdayaan 

masyarakat (Y1). Kesejahteraan masyarakat (Y2) diukur berdasarkan beberapa 

indikator yaitu pendapatan rumah tangga masyarakat (Y2.1) , kesempatan akses 

teknologi (Y2.2), kesempatan akses pada  pendidikan formal dan non formal 

(Y2.3), kesempatan akses  bidang kesehatan (Y2.4), jejaring sosial (Y2.5). 

Penyebab kedua penelitian ini menggunakan PLS adalah PLS (Partial Least 

Square) merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak 
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harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis, dan 

residual distribution. 

Gambar 2. Model Persamaan Struktural Partial Least Squeares (PLS) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer, Diolah 2018. 

3.5.1 Uji Hipotesis 

Menurut Hartono (2008) dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009) menjelaskan 

bahwa ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat digunakan 

perbandingan nilai t-table dan t-statistic. Jika Tstatistic lebih tinggi dibandingkan 

nilai t-table, berarti hipotesis terdukung atau diterima. Dalam penelitian ini untuk 

tingkat keyakinan 95 persen (alpha 95 persen) maka nilai t-table untuk hipotesis 

satu ekor (one-tailed) adalah >1,68023 (Mika, 2013). 

 


