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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten 

Lamongan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive sampling), 

karena di daerah ini hampir sepanjang tahun petani selalu menanam tanaman padi, 

risiko gagal panen didaerah ini sangat tinggi yang diakibatkan oleh serangan hama 

tikus, banjir dan organisme pengganggu tanaman (OPT) sehingga menyebabkan 

penurunan produksi tanaman padi di daerah ini. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Juli 2018 sampai dengan selesai. 

3.2  Populasi dan Penentuan Sampel 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 39 responden dengan 

menggunakan rumus Hair et al (1998) penetapan sampel yang digunkan yaitu : 

n = (5 s/d 20) x k = 13 x 3 = 39 responden 

Keterangan : 

n = sampel ( konsumen yang dijadikan responden) 

k  = variabel penelitian yang digunakan  

5-20  = jumlah observer menurut pendapat Hair et. al (1998)

Pengambilan sampel dilakuan secara acak sederhana (simple random 

sampling) dengan menentukan terlebih dahulu kelompok petani padi di Desa
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Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa kriteria : 

1. Petani mengikuti program usahatani padi (AUTP)

2. Petani mengetahui program usahatani padi (AUTP) tetapi tidak mengikuti.

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder, data bersifat deskriptif kuantitatif. Data primer diperoleh langsung 

melalui wawancara langsung dengan responden di tempat penelitian menggunakan 

pemberian kuesioner sebagai instrumen atau alat penelitian kepada petani. Data 

sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data-data yang sudah ada dan 

diperoleh melalui buku-buku (penelitian terdahaulu), jurnal, internet, dan olahan 

data yang dikeluarkan oleh badan resmi milik pemerintah.  

3.4  Metode Pengambilan Data 

Data yang teperinci pada penelitian ini diperoleh menggunakan beberapa 

metode pengambilan data yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Observasi langsung,

Observasi langsung yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan

langsung secara teliti di lokasi Desa Brumbun Kecamtan Maduran

Kabupaten Lamongan

2. Kuisioner

Kuisioner adalah cara penyebaran daftar pertanyaan kepada responden,

metode pengumpulan data ini digunakan agar mendapatkan keterangan
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jawaban responden di Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten 

Lamongan 

3. Wawancara  

Wawancara adalah serangkaian pertanyaan secara langsung kepada 

responden yang digunakan untuk mengumpulkan informasi di Desa 

Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. 

3.5  Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai penyebab dari 

variabel yang lain. Variabel bebas pada penelitian ini adalah lama 

berusahatani (X1), luas lahan (X2), Jumlah Anggota keluarga (X3). 

2. Variabel terikat adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang 

dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya. Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah Program Asuransi Usahatani Padi (Y). 

3.6  Metode Analisis Data 

Metode untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

petani mengikuti asuransi usahatani padi di Desa Brumbun Kecamatan Maduran 

Kabupaten Lamongan, maka data primer yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan analisis Regresi Logistik. 

3.7 Model Logistik  

Model logistik adalah prosedur permodelan yang diterapkan untuk 

memodelkan variabel respon (Y) yang bersifat kategori berdasarkan satu atau lebih 

variabel prediktator (X), hal itu yang bersifat kategori maupun kontiniu. Adapun 

rumus dari metode logit ini adalah: 
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ln {
p(i)

1−p(i)
} = β0 + β1X1 (Gujarati, 2006) 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 

Dimana : 

p (i) adalah petani yang mengikuti Asuransi Usahatani Padi (Y=1). 

1- p(i) adalah petani yang mengetahui Asuransi Usahatani Padi tetapi tidak 

mengikutinya (Y=0). 

X1 = Variabel Lama Berusahatani (Tahun) 

X2 = Variabel Luas Lahan (Ha) 

X3 = Variabel Tanggungan Keluarga (Orang) 

a = Konstanta, 

β0-βn = Koefisien regresi 

Hipotesis : 

H0 : varibel X tidak mempengaruhi keputusan petani mengikuti mengikuti auransi 

usahatani padi AUTP 

H1 : variabel X mempengaruhi keputusan petani mengikuti asuransi ysahatani padi 

AUTP 

Pengambilan keputusan  Berdasarkan nilai probabilitas 

Syarat : 

Apabila Sig > 0.05 maka Ho diterima 

Apabila Sig < 0.05 maka Ho ditolak 

Untuk mengetahui sikap petani terhadap program AUTP di Desa Brumbun 

Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, digunakan metode skala Likert. Skala 

likert digunakan utuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 
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sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan 2010), maka 

diberikan kuesioner kepada responden mengenai variabel-variabel yang telah 

ditentukan. Semua indikator penilaian persepsi akan diberikan skor yang telah 

ditentukan yaitu untuk masing-masing tanggapan (sangat setuju, cukup setuju, tidak 

setuju) secara berturut bernilai 3, 2, 1.  

Cara yang digunakan dalam menyusun data tersebut adalah menggunakan 

skala likert melalui tabulasi dimana skor responden dijumlahkan, ini merupakan 

total skor kemudian dihitung rata-ratanya, dan rata-rata inilah yang ditafsirkan 

sebagai posisi penilaian responden pada skala likert sehingga mempermudah dalam 

mengelompokan dan mempersentasekan data. Setelah didapatkan jawaban 

pernyataan sikap responden terhadap program AUTP, maka jawaban-jawaban 

tersebut ditabulasikan untuk menilai persepsi masing-masing responden terhadap 

program AUTP. selanjutnya dilakukan perhitungan skor jawaban responden. 

Kemudian skor jawaban responden dikategorikan menjadi tinggi, sedang dan 

rendah. Penentuan sikap dikelompokan secara ordinal dengan menggunakan 

Metode Likert menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah yang 

dikategorikan berdasarkan interval. Menentukan interval, menurut Mangkuatmodjo 

(1997) dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:  

Interval (i)= 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ?

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 (𝐾)
 

Interval (i) = 
3−1

3
= 0,66 

Setelah banyak kelas (k) dan besaran interval (i) dapat ditentukan, maka 

langkah berikutnya adalah membuat kelas-kelas yang akan merupakan tempat 

variable-variabel mengelompok (Mangkuatmodjo 1997). Berikut adalah penentuan 
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batas kelas untuk tingkat sikap petani terhadap asuransi usahatani padi di Desa 

Brumbun Kecamtan Maduran Kabupaten Lamongan yang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3.1 Sikap Petani Berdasarkan Interval Nilai Tanggapan 

Interval Nilai Tanggapan Nilai 

2,34 - 3,00 Tinggi 

1,67 - 2,33 Sedang 

1,00 - 1,66 Rendah 

Jika tingkat sikap tergolong pada kategori tinggi mengartikan bahwa petani 

memiliki pandangan yang baik terhadap program AUTP, dan jika tergolong pada 

kategori sedang mengartikan bahwa pandangan petani netral terhadap program 

AUTP, sedangkan sikap pada kategori yang rendah mengartikan bahwa petani 

memiliki pandangan yang buruk terhadap program AUTP di Desa Brumbun 

Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Semakin tinggi sikap yang diperoleh 

maka semakin baik sikap petani terhadap program Asuransi Usahatani Padi di Desa 

Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. 




