
20 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian 

Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive atau secara 

sengaja dengan pertimbangkan. Mojoagung merupakan salah satu daerah yang 

cocok untuk daerah pertanian terutama tanaman padi. Penelitian ini  diambil sampel 

di  Desa Johowinong, Tejo, dan Karangwinongan. Penelitian ini dilakakukan bulan 

Agustus-September. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Obyek penelitian terdiri dari 

unit – unit penelitian. Unit penelitian dapat berupa orang (individu), rumah tangga, 

kelompok, organisasi, lembaga, dan lain – lain (Ibrahim, 1996). Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 557 populasi yaitu para petani dalam melakukan pembelian 

benih padi untuk ditanam, para petani mempunyai informasi terhadap jenis padi, 

demikian para petani setelah membeli dan bedasarkan pengalaman yang ada dalam 

menanam jenis padi dapat mengevaluasi terhadap variabel yang ada. 

3.2.2 Sampel 

Pengambilan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling dalam 

penelitian ini. Sample (contoh) adalah anggota populasi yang dianggap dapat 

mewakili. (Ibrahim, 1996). Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja pada 

petani atau responden yang sedang menanam jenis padi dan petani yang sedang 

melakukan pembelian benih padi serta juga petani yang sudah melakukan 
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penanaman jenis padi di masa lalu atau lampau. Jumlah sampel yang yang di ambil 

ditetapkan sebanyak 45 petani atau responden yang sedang menanam, sedang 

melakukan pembelian serta petani yang pernah menggunakan di masa lalu yang 

berada di Desa Johowinong, Desa Tejo dan Desa Karangwinongan. Memberi acuan 

umum untuk menentukan sampel ukuran sampel : (1) ukuran sampel lebih dari 30 

dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian, (2) jika sampel 

dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya), ukuran 

sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat, (3) dalam penelitian 

multivariete (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 10x 

lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian, (4) untuk penelitian 

eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang 

sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20 

(Roscoe 1975 dalam Uma Sekaran 2006). Proses penentuan sampel dapat dilihat 

dibawah ini: 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan 

yang berkaitan dengan tujuan yang spesifik seperti wawancara langsung 

dengan responden yang disertai daftar kuisioner. 

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain, 

sehingga peneliti menjadi orang keduan atau ketiga dari pengumpul data 
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tersebut misalnya data – data di Biro Pusat Statistik, data monografi desa, data 

di departemen, data perusahaan, dan lain – lain (Ibrahim, 1996). 

3.3 2 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini data yang diambil dari responden melalui kuisioner 

kombinasi antara terbuka (open endeed question) dan pertayaan tertutup (close 

endeed question). Metode pengumpulan data ini menggunakan kuisioner, 

wawancara untuk mendapatkan informasi. Jawaban yang terkumpul dari responden 

akan diberi skor. Berdasarkan permasalahan dan tujuan maka data yang diperoleh 

melalui wawancara dan kuisioner yang berdasarkan variabel yang dibuat yaitu 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

3.4 Metode Analisis Data 

Menguji hipotesis serta mencapai tujuan dalam sebuah penelitian maka dari 

itu digunakan metode diskriptif dan kualitatif sebagai berikut: 

3.4.1 Metode Deskriptif 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, 

lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau apa adanya. Tujuan dari metode diskriptif ini adalah untuk 

eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan 

jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit 

yang diteliti antara fenomena yang diuji dengan subjek dan objek yang diteliti 

sesuai dengan apa adanya. Tujuan pembahasan penelitian ini yaitu untuk 
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mengambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam membeli benih padi 

di Kecamatan Mojoagung.  

3.4.2 Metode Kuantitatif 

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menekan pada aspek 

pengukuran dengan cara yang obyektif terhadap fenomena social. Penelitan 

kuantitatif bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam 

fakta-fakta sosial yang terukur, menunjukan hubungan variabel serta menganalisa. 

Penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi petani dalam membeli benih padi. Adapun alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1. Uji Instrumen Data 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah suatu standart ukuran yang menunjukan kecermatan dan 

ketepatan dalam penelitian. Data valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan mampu mengungkapkan data dari suatu variabel yang diteliti secara tepat. 

Suatu indikator dikata valid, apabila n = 100 dan α = 0,05, maka t tabel = 0,195 

dapunketentuan sebagai berikut: 

Nilai t hitung > t tabel (0,195) = valid 

Nilai t hitung < t tabel (0,195) = tidak valid 

b. Realiabilitas  

Realiabilitas merupakan suatu keandalan yang cukup dipercaya dan 

digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur konsistensi. Realiabilitas sebuah 

kuisioner yang dinyatakan realiabel sehingga data yang didapat dari pengukuran 
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dengan kuisioner bisa mewakili sebuah subjek yang diteliti. Alpha Cronbach 

sebuah alat ukur yg digunakan dalam mengukur realibiabilitas. Suatu variabel bisa 

dikatakan reliabel adalah: 

Nilai α ≥ 0,60 = reliabel 

Nilai α ≤ 0,60 = tidak reliabel. 

2. Variabel yang Digunakan Dalam Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y), variabel bebas terdiri dari variabel harga, promosi, kualitas 

produk, pendidikan, pendapatan, dan pengaruh lingkungan sedangkan variabel 

terikat merupakan variabel keputusan pembelian petani. 

1. Harga (XI) 

2. Promosi (X2) 

3. Kualitas Produk (X3) 

4. Pendidikan Petani (X4) 

5. Pendapatan Petani (X5) 

6. Pengaruh Lingkungan (X6)  

3. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data ini menggunakan menggunakan skala likert, skala 

ini dipakai dengan pertimbangan umumnya skala likert mudah disusun, mudah 

administrasinya dan responden mudah memahami. Pengukuran skala likert ini 

langsung berhubungan dengan variabel bebas (Y) dan variabel terikat (X). Cara 

pengukurannya langsung mengajukan pertanyaan ke responden kemudian diminta 

memberi jawaban a. sangat setuju, b. setuju, c. cukup setuju, d. tidak ada 
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pendapat/netral, e. Sangat kurang setuju. Masing-masing jawaban akan diberi skor 

mulai dari 5 sampai 1. 

Adapun skor dan jawaban sebagai berikut: 

- Sangat setuju     skor 5  

- Setuju     skor 4  

- Tidak ada pendapat/netral    skor 3  

- Kurang setuju    skor 2  

- Sangat kurang setuju    skor 1 

4. Regresi linier berganda 

Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (X) yaitu harga, kualitas produk, 

promosi, pendapatan, pendididkan, pengaruh lingkungan terhadap keputusan 

pembelian petani (Y) dalam pembelian benih padi menggunakan metode regresi 

liner berganda. 

Analisis analisis regresi linier berganda dapat diekspresikan dalam bentuk  

rumus sebagai berikut:  

Y = a + b1 X1 + b2X2 +b3 X3 +b4 X4+ b5X5 + b6X6 + e 

Dimana:  

Y = Keputusan Petani  

a= Konstanta  

b1 = Koefesien Regresi masing-masing variabel independent  

X1 = Variabel harga 

X2 = Variabel promosi 

X3= Variabel kualitas produk 
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X4 = Variabel pendidikan petani 

X5 = Variabel Pendapatan petani 

X6 = Variabel pengaruh lingkungan  

∈= Error  

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas (X) 

secara parsial terhadap variabel terikat (Y). Langkah-langkah uji t adalah sebagai 

berikut: 

1. Merumuskan hipotesis 

H0 : Ba < 0, tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y). 

Ha : Bo > 0, ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y) 

2. Menentukan signifikan  

Menentukan nilai t statistik tabel dapat menggunakan tingkat signifikansi 5% 

dengan derajat kebebasan ( degree of freedom). df = (n-k-1). 

3. Menentukan  kriteria pengujian 

Probabilitas  > 0,05, maka Ho diterima 

Probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak. 

b. Uji F 

Uji F merupakan uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel 

bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji 

apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non 

signifikan. Pengaruh tersebut memiliki tingkat signifikan pada alpha 5%. Metode 
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untuk menentukan nilai signifikan < 0,05 dan fhitung < ftabel. Nilai F dapat 

dirumuskan sebagai berikut: R2= koefisien determinan, k = banyaknya perubah 

bebas, n = jumlah data. 




