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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Desa Pujon Kidul dan Desa Sukomulyo 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Waktu penelitian dilakukan pada bulan 

Agustus sampai bulan September 2018. 

3.2.  Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, kamera, dan 

menyewakan dibantudengan software Microsoft Excel 2007, dan SPSS 

‘16(Statiscal Package for the Social Sciences) untuk pengolahan data. Bahan yang 

digunakan adalahdata primer dan sekunder yang di peroleh dari pemanfaatan 

lahan hutan sebagai lahan peratanian dan peternakan di Desa Pujon Kidul dan 

Desa Wuyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.  

3.3.  Metode Penelitian 

 Pengambilan data kualitatif untuk penilitian ini berasal dari data primer 

dan data sekunder yang di paparkan sebagai berikut: 

1. Data primer didapatkan dengan terjun langsung ke lapang dan mewawancarai 

petani dan peternaksecara purposive. Teknikpurposive  sampling merupakan 

teknik non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan 

sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khususyang sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga diharapkandapat menjawab permasalahan peneltian, 

responden yang diambildengan minimal 10 % keterwakilan dari jumlah 

petani dan peternak di Desa Pujon Kidul dan Wiyurejo,dengan menggunakan 

rumus Slovin (1960): 
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n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒2)
 

n = jumlah responden. 

N = ukuran populasi. 

e = prensetase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa diterorir. 

Dalam rumus slovin ada ketentuan sebagai berikut: 

Nilai e = 0,01(10%) untuk populasi dengan jumlah besar. 

Nilai e =0,02(20%) untuk populasi dengan jumlah kecil. 

 Jumlah populasi yang akan di teliti berjumlah 4428 petani yang terdiri dari 

desa Pujon Kidul dan Wiyurejo. Sehingga presentase kelonggaran yang 

digunakan yaitu 10% dan hasil dari perhitungan dapat dibulatkan untuk 

mendapatkan kesesuaian dalam menggambil responden. Maka perhitungan 

dari jumlah responden yaitu : 

n = 
4428

1+4428 (0,01)
 

n = 97,79 disesuaikan dengan peneliti menjadi 98 responden 

berdasarkan perhitungan responden diatas kemudian disesuaikan menjadi 98 

responden untuk mempermudah pengolahan data dan untuk hasil uji yang 

lebih baik. 

Jumlah responden yang berjumlah 100 pesanggem kemudian di ambil lah 

sesuai jumlah gender pria dan wanita. Dikarenakn jumlah pria dan wanita dari 



13 

 

keseluruhan jumlah petani yaitu 70% : 30 % di ambilah jumlah responden 

seperti grafik dibawah ini: 

 
Gambar 3.1 Grafik Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin 

2. Data sekunder diperoleh dari hasi dokumentasi berupa dokumen data demografis dan 

studi literaturdari jurnal ilmiah terkait.  

3.4. Metode Analisis 

 Setelah data-data terkumpul berupa data primer dan sekunder. Dilakuakan 

editing, entry, transfer, coding,dan analyzing pada data primer di 

softwareMicrosoft Excel 2007, kemudian dianalisis meggunakan software SPSS 

16.0for windows.pengolahan data yang yang dilakukan diantaranya :  

1. Penyajian data analisis deskripitif dari berbagai gambaran variabel yang peroleh 

2. Analisis yang digunakan untuk menguji kontribusi gender yaitu analisis korelasi 

pearson 

Data primer yang diperoleh dianalisis secara deskriptif terdiri dari karateristik 

gender, keluarga gender, dan kontribusi gender. Data sekunder tentang bentang 

alam dan kondisi desa tersebut pula dianalisis secara deskriptif. Peran gender 

dalam ketahanan pagan, terdiri atas 2 bagian antara lain peran gender dalam aktivitas 
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pertanian dan aktifitas peternakan. Pertanyaan dalam setiap butir peran gender dalam 

aktivitas pertanian dan peternakan disediakan 4 jawaban, yaitu pria saja diberi 

skor 1, pria dominan diberi skor 2, wanita dominan diberi skor 4, dan wanita saja 

diberi skor 5. Pengujian menggunakan analisis korelasi Pearson, analisis ini 

digunakan karena data memiliki skala rasio, dan untuk mengetahui peran gender, 

dan kontribusi di bidang pertanian dan peternakan.Menurut Usman dan Purnomo 

dalam pengujian pearson dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansi > 0,5maka 

tidak berkorelasi, dan nilai sinifikansi< 0,5 maka berkorelasi. Setelah itu dilihat 

dari nilai korelasi pearson sebagai berikut : 

 Jika nilai korelasi pearson 0,00 s/d 0,20 = tidak berkorelasi.

 Jika nilai korelasi pearson 0,21 s/d 0,40 = berkorelasi lemah.

 Jika nilai korelasi pearson 0,41 s/d 0,60 = berkorelasi sedang.

 Jika nilai korelasi pearson 0,61 s/d 0,80 = berkorelasi kuat.

 Jika nilai korelasi pearson 0,81 s/d 100  = berkorlasi sempurna.

(Usman H. dan Purnomo R., 2000)




