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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penentuan Lokasi 
Penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja di Desa Lombok Kulon 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Tempat penelitian ini dipilih karena 

sebagian besar petani menjadikan beras organik sebagai mata pencaharian mereka. 

Desa ini telah memiliki sertifikat LeSOS (Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman) 

yaitu sebuah lembaga sertifikasi pertanian organik bahkan sudah mengekspor beras 

organik ke Jepang(Kustiari, 2016). 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode survei. Metode survei 

merupakan penelitian yang datanya diambil dari sebagian populasi(Ibrahim, 1996). 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 

wawancara langsung dengan petani berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan. Data sekunder diperoleh dari kantor Balai Desa Lombok Kulon. Data yang 

peneliti butuhkan yaitu jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan (formal dan informal), 

pengalaman, kepemilikan lahan, pendapatan dan keadaan lingkungan sosial. 

3.3  Metode Pengambilan  Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara random 

Sampling. Definisi random sampling menurut Ibrahim(1996) adalah metodepenarikan 

sampel dari sebuah populasi dengan cara tertentu, sehingga tiap anggota populasi atau 

semesta tadi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.Penentuan 

jumlah sampelyang diambil dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus slovin 

dengan  nilai error sebesar 10% .  
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Berdasarkan data profil Desa Lombok Kulon tahun 2017, diketahui bahwa 

jumlah petani berjumlah 326 orang. Maka, jumlah sampelminimum yang dibutuhkan 

dengan menggunakan perhitungan rumus slovin adalah : 

 𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =  
326

1 + (326 ∗ 0.01)
 

𝑛 = 76.526 

𝑛 = 76 

Keterangan : 

n = sampel 

N = Populasi 

e = error 

Berdasarkan perhitungan  diatas, maka jumlah sampelyang akan diambil ialah 76 

responden. Kriteria responden yang dipilih yaitu petani beras organik yang tergabung 

didalam  kelompok tani.  

3.4 Metode Analisis  Data 

 Metode analisa data pada penelitian ini diawali dengan membuat skala likert 

terlebih dahulu kemudian pilihan jawaban dari skala likert tadi diberi peringkat atau 

score. Nilai score menggambarkan persepsi masing-masing petani terhadap 

ancamandan peluang di pasar global. Pengujian hipotesis adanya hubungan yang 

signifikan antara faktorjenis kelamin, umur, tingkat pendidikan (formal dan non 
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formal), pengalaman, pendapatan, kepemilikan lahan dan lingkungan sosial dengan 

persepsi petani beras organik di Desa Lombok Kulon terhadap ancaman dan peluang 

di pasar global digunakanlah uji statistik Kendall(Kendall Coeffisien of concordance). 

Penjelasan hubungan antara faktor internal dan eksternal petani di Desa Lombok Kulon 

terhadap persepsinya dalam memproduksi beras organik digunakanlah metode 

deskriptif. 

 3.4.1  Analisis Statistik Kendall Tau 

Menurut Sugiyono(2007) korelasi Kendall Tau digunakan untuk mencari 

hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, bila datanya berbentuk  

ordinal  atau  ranking.  Kelebihan  teknik  ini  bila  digunakan  untuk menganalisis 

sample yang jumlah anggotanya lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari 

koefisien parsial. Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Dimana: 

 

 

 

     Gambar 2. Rumus Hitung Kendall Tau 

𝜋 = Koefisien korelasi Kendall Tau yang besarnya(-1<𝜋 < 1) 

A = Jumlah ranking atas 

B = Jumlah ranking bawah 

N = Jumlah anggota sampel 

 Uji signifikansi koefisien korelasi menggunakan rumus z karena distribusinya 

mendekati distribusi normal. Rumusnya adalah sebagai berikut 

 

𝜋 =
∑ 𝐴 − ∑ 𝐵

𝑁(𝑁 − 1)
2

 

 

𝑧 =
𝜋

√2(2𝑁 + 5)
9𝑁(𝑁 − 1)
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Gambar 3. Rumus Uji Signifikansi Kendall Tau 

3.4.2  Statistik Deskriptif 

 

Statistik Deskriptif adalah analisis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya tanpa melakukan dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum. Satistik deskriptif ini akan mengemukakan cara-cara penyajian data dengan 

Tabel biasa maupun distribusi frekuensi; grafik garis maupun batang; diagram 

lingkaran; pictogram; penjelasan kelompok melalui modus, median mean dan variasi 

kelompok melalui rentang dan simpangan baku. 

 


