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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Daerah 

Penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja di Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo. Pemilihan Kecamatan Sawoo tersebut dilakukan 

berdasarkan pertimbangan bahwa di Kecamatan Sawoo banyak ditemukan buruh 

tani yang bertahan disektor pertanian sehingga sesuai dengan judul yang diambil 

dalam penelitian yang akan dilakukan. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi adalah semua subjek dari penelitian. Adapun yang menjadi 

populasi dari penelitian adalah semua buruh tani yang masih bertahan di sektor 

pertanian yang ada di Desa Prayungan, Desa Kori dan Desa Ngindeng Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang ada.  

Metode pengambilan sampel untuk menentukan responden dalam penelitian 

ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling (teknik 

sampling berstrata) yaitu pengambilan sampel berdasarkan proporsi dari setiap 

desa, teknik tersebut digunakan karena jumlah populasi buruh tani disetiap desa 

diketahui serta karena jumlah populasi dari masing-masing desa tidak sama. 
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Tabel 3.1 Jumlah Sampel dan Populasi Buruh Tani pada Setiap Desa 

Desa Sampel Buruh Tani Populasi Buruh Tani 

Prayungan 58 584 

Kori 35 357 

Ngindeng 7 67 

Total 100 1008 

Sumber: Data primer (diolah) 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 100 buruh tani yang terdiri dari 58 buruh tani di Desa 

Prayungan, 35 buruh tani di Desa Kori dan 7 buruh tani di desa Ngindeng. Jumlah 

responden tersebut didapatkan dari perhitungan menggunakan teknik sampling 

yang sudah ditentukan dimana jumlah populasi dari ketiga desa tersebut sebesar 

1008 orang sedangkan jumlah populasi dari setiap desa antara lain 584 orang di 

Desa Prayungan, 357 orang di Desa Kori dan 67 orang di Desa Ngindeng. Jumlah 

keseluruhan sampel dari ketiga desa yang diinginkan dihitung berdasarkan rumus 

Slovin.  

Rumus Slovin :   n =
N

(1+N)×(e)2 

(Yamin dan Kurniawan, 2009) 

Keterangan : 

n  : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

e  : Tingkat kesalahan (%) 

Rumus perhitungan proportionate stratified random sampling : 

ni =
Ni

N
. n 

(Yamin dan Kurniawan, 2009) 
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Keterangan : 

ni  : Jumlah sampel menurut stratum 

n   : Jumlah sampel 

Ni : Jumlah populasi menurut stratum 

N   : Jumlah populasi 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Jenis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek dari 

penelitian dengan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber 

informasi yang dicari. Data primer terkadang disebut juga dengan data tangan 

pertama. Pengambilan data primer dalam penelitian ini menggunkan tiga metode: 

a. Observasi : Metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati objek yang 

akan diteliti secara langsung dengan melakukan pencatatan secara cermat dan 

simetrik agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Wawancara : Metode pengambilan data yang dilakukan dengan bertanya  

langsung dengan responden tentang masalah yang diteliti. 

c. Kuesioner : Metode pengambilan data dengan serangkaian pertanyaan yang  

dituangkan dengan tulisan dimana pertanyaan/pernyataan tentang penyebab 

buruh tani bertahan di sektor pertanian diberikan kepada responden. Dalam 

penelitian ini, digunakan daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, dimana 

jawaban untuk pertanyaan sudah disediakan. 

Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya atau data tangan 

kedua, pengambilan data sekunder kali ini menggunakan metode : 
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a. Dokumentasi   : Metode ini dilakukan dengan mendokumentasikan atau mencatat 

berbagai dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian dari instansi 

yang terkait. 

3.4 Uji Kelayakan Instrumen  

Uji kelayakan terhadap instrumen penelitian perlu dilakukan untuk 

memastikan apakah hasil pengumpulan data instrumen yang dilakukan telah layak 

digunakan untuk dianalisis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Suatu kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian harus dapat 

dikategorikan sebagai kuesioner yang layak. Instrumen atau kuesioner yang layak 

harus memiliki sifat valid dan reliable atau dapat diandalkan, Uji kelayakan 

kuesioner pada penelitian ini dilakukan menggunakan dua metode, yaitu uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

3.4.1 Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk memastikan apakah kuesioner yang akan 

digunakan dalam penelitian ini bersifat valid atau tidak. Menurut Arikunto (2002) 

validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid berarti memiliki nilai atau 

angka validitas tinggi. Sebaliknya jika instrumen yang tidak valid memiliki nilai 

atau angka validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

merepresentasikan atau mengukur apa yang hendak diukur dengan teliti dan tepat. 

 Pada penilitian ini uji validitas yang digunakan adalah validitas pearson 

berdasarkan rumus korelasi product moment. Adapun kriteria pengujianya sebagai 

berikut : 
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Apabila rhitung < r tabel maka tidak terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan 

95% dan apabila r hitung > r tabel maka terdapat data yang valid pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut:  

𝑟 =
𝑛.𝑋𝑌 − (𝑋). (𝑌)

√𝑛.𝑋2 − (𝑋)
2

. √𝑛.𝑌2 − (𝑌)²
 

(Arikunto, 2002) 

Dimana:  

r  : Koefisien korelasi 

n  : Jumlah sampel 

X : Skor tiap butir 

Y : Skor total 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan tingkat 

keandalan dari alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian meskipun 

pengukuran tersebut dilakukan secara berulang kali. Reliabilitas instrumen 

merupakan indeks yang menunjukan sejauh mana instrumen dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan. Perhitungan reliabilitas juga dilakukan untuk mengetahui hasil 

dari jawaban yang diberikan oleh responden, apakah dapat digunakan untuk tahap 

pengolahan berikutnya atau tidak. Suatu instrumen yang dapat dipercaya sebagai 

alat ukur dalam penelitian harus bersifat reliabel. Arikunto (2006) menyatakan 

bahwa instrumen dalam suatu penelitian dikatakan reliabel jika memiliki koefisien 

alpha > 0,6. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini adalah rumus Cronbach’s Alpha, yaitu : 
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𝑟11 = [
𝐾

𝑘 − 1
] [1 −

 𝜎𝑏²

𝜎𝑡²
] 

Dimana : 

𝑟11     : reliabilitas instrumen 

K       : banyak butir pertanyaan 

Σ σb2  : Jumlah varians butir 

σt2      : Varians total 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

 Menurut Amirullah (2002) variabel adalah suatu karakteristik, ciri, sifat, 

watak atau keadaan yang terdapat pada suatu objek. Variabel penelitian yang 

berupa atribut atau nilai tersebut memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari sesuatu yang digunakan dalam menarik kesimpulan. 

Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

X1 : Saya bertahan disektor pertanian karena tidak ada batasan usia di sektor  

       pertanian 

X2 : Saya bertahan disektor pertanian karena jarak antara lahan pertanian dengan  

       tempat tinggal saya 

X3 : Saya bertahan disektor pertanian karena saya sudah lama bekerja disektor  

       pertanian 

X4 : Saya bertahan disektor pertanian karena tingkat pendidikan yang saya miliki 

X5 : Saya bertahan disektor pertanian karena saya mendapatkan tambahan uang    

       Konsumsi 

X6 : Saya bertahan disektor pertanian karena saya mampu untuk bekerja disektor  

       pertanian 

X7 : Saya bertahan disektor pertanian karena masih tersedia lahan pertanian di  
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       daerah saya 

X8 : Saya bertahan disektor pertanian karena lahan pertanian di daerah saya subur  

       dan mudah digarap 

X9 : Saya bertahan disektor pertanian karena saya mendapatkan uang tambahan saat  

       lembur 

X10: Saya bertahan disektor pertanian karena saya mendapatkan bonus jika panen 

X11: Saya bertahan disektor pertanian karena upah yang saya terima sesuai dengan  

        tenaga yang saya keluarkan 

3.6 Metode Pengukuran Variabel 

 Metode yang digunakan dalam pengukuran variabel dalam penelitian ini 

untuk memberikan jawaban pada setiap item jawaban adalah skala likert. Skala 

Likert merupakan skala yang dikembangkan melalui metode Likert, dimana subjek 

harus diindikasikan berdasarkan tingkatan berbagai pertanyaan yang berkaitan 

dengan perilaku suatu objek. Keseluruhan nilai pernyataan tersebut kemudian 

digabung sehingga dapat diperoleh nilai total yang dapat menggambarkan objek 

yang teliti (Santoso, 2002). 

 Setiap jawaban atas variabel dalam penelitian ini menggunakan sistem skor 

atau nilai dengan berdasarkan Likert seperti : 

a. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5 

b. Jawaban Setuju diberi skor 4 

c. Jawaban Netral diberi skor 3 

d. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 
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3.7  Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

faktor, menurut (Amirullah, 2002), analisis faktor adalah sekelompok prosedur 

yang digunakan untuk mereduksi  data, meringkas dari banyak data ke dalam satu 

atau beberapa faktor. Analisis faktor merupakan pendekatan statistik untuk 

menganalisis hubungan diantara beberapa variabel dan menjelaskan variabel-

variabel ini dalam keadaan umum berdasarkan dimensi dengan tujuan 

mempersingkat informasi dari beberapa variabel asal menjadi serangkaian variabel 

yang lebih kecil (faktor) dengan meminimalkan kehilangan informasi. 

Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa analisis fakor merupakan 

analisis multivariat yang bertujuan meringkas atau mereduksi variabel yang 

diamati secara keseluruhan menjadi beberapa dimensi baru yang tetap mampu 

merepresentasikan variabel utama. Analisis faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan buruh 

tani di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam bertahan pada sektor 

pertanian. Secara matematis model analisis faktor adalah sebagai berikut : 

Xi = Ai1 F1 + Ai2 F2 + Ai3 F3 +.......+ Aim Fm + Vi Ui 

(Arikunto, 2006) 

Dimana : 

Xij : Variabel standar ke-i 

Aij : Koefisien regression dari variabel ke i pada common faktor atau 

        faktor umum j 

F    : Faktor umum atau common faktor 

Vi  : Koefisien regresi standarized dari variabel i pada faktor khusus ke i 
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Ui  : Faktor khusus bagi variabel ke i 

m   : Jumlah faktor-faktor yang umum atau common faktor 

Faktor yang khusus tidak berhubungan satu sama lainnya serta tidak 

berkorelasi dengan faktor-faktor yang dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 

variabel-variabel yang akan diamati. Formulanya adalah : 

Fi = Wi1XI + Wi2X2 + Wi3X3 + Wi4X4 +......+ Wik Xk 

(Yamin dan Kurniawan, 2009) 

Dimana : 

Fi  : Estimasi faktor ke-i 

Wi : Bobot atau koefisien nilai faktor 

X   : Variabel  

K   : Jumlah Variabel 

Adapun langkah-langkah utama dalam analisis faktor dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Membuat matrik- korelasi untuk semua variabel 

2) Menyaring atau meringkas menjadi faktor-faktor inti 

3) Melakukan rotasi untuk penyelesaian akhir 

Secara operasional langkah-langkah yang dilakukan pada analisis faktor melalui 

program aplikasi SPSS for Windows Realease 21.0.0.0 sebagai berikut : 

1. Melakukan correlation matrik variabel dari semua data. 

2. Memberikan nilai eingenvalue dari seluruh variabel, dimana akan dipilih nilai  

    diatas 1,00 untuk menentukan banyaknya faktor inti. 

3. Melakukan rotation dengan option varimax untuk menghasilkan yang “most   

    interpretebel”. 
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4. Hasil rotation tersebut akan dipilih nilai faktor loading diatas 0,500 pada

    masing-masing faktor yang kemudian akan diberikan nama faktor baru sesuai 

    dengan pengelompokkan variabelnya. 


