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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling (sengaja) 

yang sesuai dengan pertimbangan tujuan peneliti. Penelitian dilakukan pada petani 

jagung yang menggunakan B 54 dan petani non B 54 di Desa Sambirejo 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Pertimbangan penentuan lokasi 

dilakukan karena petani sudah dua kali menanam jagung jenis B 54 dengan 

penghasilan berbeda dari hasil awal. 

 

3.2 Metode Penentuan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2008) Populasi adalah wilayah generalisasi  terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani jagung B 54 dan petani jagung 

non B 54 yang ada di Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten 

Jombang. Populasi petani jagung yang ada di daerah penelitan yaitu 40 petani 

jagung. Sehingga metode penentuan sample yaitu dengan cara sensus, yang mana 

apabila populasi kurang dari 100 lebih baik dijadikan responden semua. Jadi 

responden petani jagung yang dijadikan sampel sebanyak 40 orang, 20 petani 

jagung B 54 dan 20 petani jagung non B 54. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

dilapangan melalui teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan 

atau kuesioner kepada setiap petani jagung B 54 dan petani jagung non B 54 tanpa 

melalui perantara atau data yang dilampirkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama (responden) di lokasi penelitian. Data sekunder adalah sumber 

data yang didapatkan melalui studi pustaka dan lembaga atau instansi yang terkait 

dari penelitian. Data sekunder juga bisa didapat melalui internet, perpustakaan, 

literatur dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini 

adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data-data dengan cara melakukan wawancara langsung 

kepada petani jagung B 54 sebagai narasumber utama dengan menggunakan 

instrumen kuisioner. 

b. Observasi 

Mengamati secara langsung objek penelitian sehingga dapat diperoleh 

gambaran yang nyata dari keadaan petani di Desa Sambirejo Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Jombang. 
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c. Pencatatan  

Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data sekunder dan data primer 

sebagai pendukung kesempurnaan informasi yang diperlukan melalui pihak 

anggota kelompok tani setempat ataupun pihak yang terkait dengan penelitian 

tersebut. 

 

3.5 Metode Analisis Data  

 Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif. Deskripsi kualitatif akan menjawab pertanyaan dari rumusan 

masalah penelitian sesuai dengan fakta yang akurat dan sistematis dimana 

menjelaskan alasan petani jagung yang tidak semuannya menggunakan benih B 

54. Deskripsi kuntitatif menurut Wirartha (2006) layaknya suatu penelitian 

kuantitatif, kegiatan studi deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, 

interpretasi data, serta diakhiri dengan kesimpulan yang didasarkan 

penganalisisan data tersebut. Deskripsi kuantitatif menjelaskan keadaan dengan 

menggunakan angka seperti pendapatan petani jagung benih B 54 dan petani 

jagung non B 54 serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

petani dalam menggunakan benih B 54.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu :  

a. Analisis Pendapatan :  

- Analisis Pendapatan Usahatani 

Menurut Soekartawi (2002) dalam Hidayat (2014) menyatakan bahwa untuk 

menghitung pendapatan usahatani dapat dilakukan dengan menghitung selisih 
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antara penerimaan (TR) dan Total Biaya (TC) hal tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Keterangan :  

Π = Pendapatan (Rp) 

TR = Total Revenue (total penerimaan) (Rp) 

TC = Total Cost (total biaya) (Rp) 

- Analisis Penerimaan  

 Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi  jagung dan harga 

jual produksi jagung. Untuk mencari total penerimaa dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

 

Keterangan :  

TR = Total Revenue (total penerimaan) (Rp) 

P = Harga produk (Rp) 

Q = jumlah produksi jagung yang diperoleh (Rp) 

- Analisis Biaya  

Biaya adalah semua pengeluaran cash yang digunakan untuk pengadaan 

faktor-faktor produksi, hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Keterangan :  

TC = total cost (total biaya) (Rp) 

TFC = total biaya tetap (Rp) 

Π = TR - TC 

TR = P x Q 

TC = TFC + TVC 
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TVC = total biaya variabel (Rp) 

- Analisis Perbandingan 

Analisis perbandingan digunakan untuk mengetahui perbandingan pendapatan 

antara petani jagung B 54 dan non B 54 dengan menggunan Uji beda (Uji-T). Uji 

beda rata-rata dilakukan apabila akan menguji karakteristik dua sampel yang 

berbeda (Zulganef 2013). Uji t dapat digunakan untuk menguji sampel tunggal 

maupun sampel ganda. Penelitian ini menggunakan sampel ganda (two sample) 

dengan n > 30 dan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. 

a. Zulganef (2013) mengungkapkan langkah-langkah uji hipotesis atau uji beda 

dilakukan secara manual sebagai berikut  : 

1) Langkah 1 : Menyatakan Hipotesis null dan alternatif 

Hipotesisi null (Ho) : adalah suatu peryataan mengenai nilai parameter populasi.  

Hipotesis Alternatif (H1) : adalah suatu pernyataan yang dapat diterima 

jika data sampel menyatakan bahwa hipotesis null adalah salah 

2) Langkah 2 : Tentukan tingkat signifikasnsi 

Tabel 1.1 Resiko Menolak atau Menerima Ho 

Hipoteis null Peneliti 

Menerima Ho Menolak Ho 

Ho benar Keputusan tepat (benar) Kesalahan Tipe I (α) 

Ho salah Kesalahan Tipe II (ß) Keputusan tepat (benar) 

Sumber : Data Sekunder MPS, 2013 

 

3) Langkah 3 : Tentukan uji statistic 

Maksud dari uji statistic adalah menentukan nilai berdasarkan informasi 

sampel, dan digunakan untuk menentukan apakah akan menolak ataukah 

menerima hipotesis null.  
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4) Langkah 4 : rumuskan aturan pengambilan keputusan (decision rule) 

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolah hipotesis null  

adalah menggunkan nilai kritis. Tiik kritis pada umumnya adalah 0,05 

(5%).  

b. Menggunakan Prosedur Independent Sample T test dengan SPSS 16.0 for 

window adalah dengan memilih menu Statistict  Compare Mean  

Independent Sample T-test (“SPSS,” n.d.).  

c. Uji independent sample t test 

Mengetahui dan mengkaji usahatani jagung B 54 memiliki perbedaan tingkat 

pendapatan dibandingkan jagung non B 54 yaitu dengan menggunakan uji Uji 

independent sample t test  

b. Analisis Regresi Logistik 

Model persamaan aljabar yang biasa gunakan adalah berikut: Y = B0 + B1X 

+ e. Dimana e adalah error varians atau residual. Dengan model regresi ini, tidak 

menggunakan interpretasi yang sama seperti halnya persamaan regresi OLS. 

Model Persamaan yang terbentuk berbeda dengan persamaan OLS. 

Berikut persamaannya: 

 
Persamaan Regresi Logistik 

 

Ln: Logaritma Natural adalah logaritma yang berbasis e, dimana e adalah 

2.718281828459... (dan seterusnya). Logaritma natural terdefinisikan untuk 

semua bilangan real positif x dan dapat juga didefinisikan untuk bilangan 

kompleks yang bukan 0. 

http://id.wikipedia.org/wiki/E_%28konstanta_matematika%29
https://i0.wp.com/www.statistikian.com/wp-content/uploads/blogger/-YIU_I6_W9MI/VOtgTcMzttI/AAAAAAAADqc/l-mzANPl2dY/s1600/Persamaan+Regresi+Logistik.JPG
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Analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Logistik untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani menggunakan benih hibrida. 

Model logit yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut : 

Dimana : 𝐿𝑛𝑌=𝐿𝑖=𝐿𝑛 (𝑝𝑖1−𝑝𝑖) keputusan petani jagung menggunakan benih B 54 

yang dinyatakan dengan variabel dummy yang jika petani menggunakan 

benih B 54 diberi nilai ˃ 0,5 dan jika petani menggunakan benih non B 

54 maka diberi nilai ˂ 0,5.  

Li: Variabel dependen : 

𝐿𝑖= ˃ 0,5  jika petani menggunakan benih B 54 

𝐿𝑖= ˂ 0,5  jika petani tidak menggunakan benih B 54 

X1 = umur petani (tahun)  

X2 = tingkat pendidikan (tahun)  

X3 = pengalaman usahatani (tahun)  

X4 = luas kepemilikan lahan (ha)  

X5 = pendapatan usahatani (Rp/ha)  

X6 = kebutuhan pupuk (kg/ha)  

Z = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 


