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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara sengaja atau purposive yang 

dilaksanakan di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Alasan 

penentuan lokasi penelitian ini dikarenakan Desa Selorejo merupakan daerah 

yang sedang mengembangkan pariwisata petik jeruk yang dibutuhkan peran 

penyuluh dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten dan 

berkualitas. Objek penelitian ini adalah peran penyuluh dan tingkat 

keberdayaan di Kelompok Tani Subur Makmur. Penelitian dilaksanakan pada 

taggal 15 Oktober - 10 November 2018. 

3.2 Teknik Penentuan Responden 

 Teknik penentuan responden pada penelitian ini dilakukan secara 

sensus, dimana pengumpulan data diambil dari jumlah seluruh populasi. 

Pengambilan responden dilakukan di salah satu kelompok tani yang ada di 

Desa Selorejo Kecamatan Dau. Responden tersebut diambil dari seluruh 

anggota kelompok tani “Subur Makmur” yang  berjumlah sebanyak 58 petani. 

 

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder sebagai berikut : 
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1. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak 

yang bersangkutan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada 

petani dan hasil dari kuisioner berupa data tentang pelaksanaan penyuluhan 

pertanian yang diadakan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, 

mengenai pengaruh peran penyuluhan pertanian terhadap tingkat keberdayaan 

petani dan pengaruh tingkat keberdayaan petani. 

2. Data Sekunder 

 Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak lain 

seperti instansi yang bersangkutan. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh 

dari Kantor Camat Dau, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dau dan kantor 

instansi yang terkait lainnya. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini berupa 

data profil desa, tingkat pendidikan warga setempat, kelembagaan sosial dan 

sumber lainnya yang menunjang peneltian. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data guna memperoleh data secara mendalam 

yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa 

cara yaitu : 

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati secara langsung obyek yang diteliti di lapang atau di lokasi 

penelitian. 

2. Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertanya langsung kepada responden dengan daftar pertanyaan yang sudah 

disiapkan sebelumnya. 
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3. Kuisioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menyebar daftar pertanyaan kepada responden. Pengukuran jawaban dari 

kuisioner menggunakan Skala Likert, nilai untuk jawaban dari kuisioner 

adalah 5, 4, 3, 2 dan 1.  

4. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mencatat data atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

        Metode analisis data yang digunakan pada penelitian yaitu analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan 

suatu peristiwa atau gejala yang sedang terjadi, yang memusatkan perhatian 

pada masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. 

1. Peran penyuluhan  

        Analisis data yang digunakan untuk menganalisis peran penyuluhan 

dalam kegiatan petani jeruk di Desa Seloreja yaitu menggunakan Skala 

Likert’s Summated Rating (SLR). Responden diminta untuk mengisi kusioner 

dengan serangkaian pertanyaan yang sudah ditetapkan dengan menyatakan 

tingkat persetujuan. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi beberapa 

indikator. Di dalam Skala Likert’s nantinya akan diberi nilai 1, 2, 3, 4, 5. 

Berikut merupakan table skor dari skala liker pada penelitian ini.  
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Tabel 3.4.1 Skor dari Skala Likert Peran Penyuluhan 

Skor Skala Peran 

Penyuluhan 

Pertanian 

5 Sangat Setuju Sangat Berperan 

4 Setuju Berperan 

3 Ragu-ragu Cukup Berperan 

2 Kurang Setuju Kurang Berperan 

1 Sangat Kurang Setuju Sangat Kurang 

Berperan 

      Sumber : Data Primer yang Diolah 2018 

Bentuk jawaban pada skala likert antara lain, sangat setuju, setuju, ragu-

ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Betuk jawaban pada penelitian 

dengan tujuan peran penyuluhan antara lain, sangat berperan, berperan, cukup 

berperan, kurang berperan dan sangat kurang berperan. 

 

     Tabel 3.4.2 Kategori Peran Penyuluhan 

Kategori Skor 

Sangat Berperan  

Berperan 

Cukup Berperan 

Kurang Berperan 

Sangat Kurang Berperan 

4,20-5,00 

3,40-4,19 

2,60-3,39 

1,80-2,59 

1,00-1,79 

      Sumber : Data Primer yang Diolah 2018 

Tabel diatas merupakan nilai skor masing-masing kategori pada setiap 

variabel, ditentukan kategori skor bagi masing-masing variabel peran 

penyuluhan berdasarkan kategori presepsi peran penyuluh dan pemberdayaan 

petani. Dikelompokkan dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝐶 =
Xn−Xi

K
     

Keterangan : 

C    =  Interval kelas 

Xn  =  Skor maksimum 

Xi   =  Skor minimum 

K    =  Jumlah kelas 
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2. Tingkat keberdayaan petani 

    Analisis data yang digunakan untuk menganalisis tingkat keberdayaan 

petani dalam kegiatan petani jeruk di Desa Seloreja yaitu menggunakan Skala 

Likert’s Summated Rating (SLR). Responden diminta untuk mengisi kusioner 

dengan serangkaian pertanyaan yang sudah ditetapkan dengan menyatakan 

tingkat persetujuan. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi beberapa 

indikator. Di dalam Skala Likert’s nantinya akan diberi nilai 1, 2, 3, 4, 5. 

Berikut merupakan table skor dari skala liker pada penelitian ini. 

Tabel 3.4.3 Skor dari Skala Likert Tingkat Keberdayaan Petani 

Skor Skala TuP  Tingkat Keberdayaan Petani 

 

5 Sangat Setuju Sangat Baik 

4 Setuju Baik 

3 Ragu-ragu Cukup Baik 

2 Kurang Setuju Kurang Baik 

1 Sangat Kurang Setuju Sangat Kurang Tercapai 

      Sumber : Data Primer yang Diolah 2018 

Bentuk jawaban pada skala likert antara lain, sangat setuju, setuju, 

ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sedangkan pada bentuk 

jawaban untuk tingkat keberdayaan petani yang dilihat dari sumber daya 

manusia, ekonomi produktif dan kelembagaan antara lain, sangat baik, baik, 

cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik. 

     Tabel 3.4.4 Kategori Tingkat Keberdayaan 1 

Kategori Skor 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Sangat Kurang Baik 

4,20-5,00 

3,40-4,19 

2,60-3,39 

1,80-2,59 

1,00-1,79 

      Sumber : Data Primer yang Diolah 2018 
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Tabel diatas merupakan nilai skor masing-masing kategori pada setiap 

variabel, ditentukan kategori skor bagi masing-masing variabel peran 

penyuluhan berdasarkan kategori presepsi peran penyuluh dan pemberdayaan 

petani. Dikelompokkan dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝐶 =
Xn−Xi

K
     

Keterangan : 

C    =  Interval kelas 

Xn  =  Skor maksimum 

Xi   =  Skor minimum 

K    =  Jumlah kelas 

 

3. Pengaruh peran penyuluhan terhadap tingkat keberdayaan petani 

     Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh peran 

penyuluhan terhadap tingkat keberdayaan petani di Desa Selorejo yaitu data 

harus diuji instrument terlebih dahulu dengan menggunakan uji reliabilitas dan 

uji validitas. Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang diukur atau untuk 

mengetahui kevalidan  suatu data yang diperoleh dari kuisioner. Analisis data 

yang digunakan untuk menegtahui peran penyuluhan terhadap tingkat 

keberdayaan petani yaitu menggunakan analisis linier berganda.  

Analisis  regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi 

linier sederhana, yaitu sama-sam alat yang dapat digunakan untuk melakukan 

prediksi permintaan di masa yang akan datang, berdasarkan data masa lalu 

atau untuk menegtahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) 

terhadap satu variabel tak bebas (dependent). Perbedaan penerapan metode ini 

hanya terletak pada jumlah variabel bebas (independent) yang digunakan. 

Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas (independent) yang 
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digunakan lebih dari satu yang memengaruhi satu variabel tak bebas 

(dependent). (Siregar, 2013) 

Rumus regresi linier berganda : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + … + bnXn 

       Keterangan : 

Y =  Tingkat Keberdayaan Petani   

X1 = Edukator 

X2 = Agen inovasi 

X3 = Fasilitator 

X4 = Konsultan 

a = Konstanta 

e = Error 

a. Uji t 

Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui masing-masing 

variabel independen (peran penyuluhan) secara sendiri-sendiri terhadap 

variabel dependen (tingkat keberdayaan petani) dan menganggap variabel 

yang lain konstan.  Adapun tahap dari pengujian diantaranya, yaitu : 

1. Hipotesis 

H0 = Koefisien (b0) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

statistik variabel independen adalah tidak signifikan. 

H1 = Koefisien (b0) berpengaruh secara signifikan terhadap nilai statistik 

koefisien variabel independen adalah signifikan. 

2. Pengambilan Keputusan 

a. Uji t (Berdasarkan t table dan t hitung) 
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Syarat : 

H0 ditolak : t hitung berada diantara ± t table 

H0 ditolak : t hitung tidak berada diantara ± t tabel  

b. Berdasarkan Probabilitas 

Syarat : 

H0 diterima : sig > 0.05 

H0 ditolak : sig < 0.05 

b. Uji F 

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. 

Adapun cara yang digunakan untuk menguji uji F, yaitu : 

a. Hipotesis 

H0 = Variabel independen (peran penyuluhan) secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (tingkat keberdayaan petani) atau 

persamaan regresi tidak layak dipakai. 

H1 = Variabel independen (peran penyuluhan) secara bersama-sama tidak 

terhadap variabel dependen (tingkat keberdayaan petani) atau persamaan 

regresi tidak layak dipakai. 

b. Pengambilan Keputusan 

1. Berdasarkan f-tabel dan f –hitung 

Syarat:  

H0 diterima: f hitung < f tabel  

H0 ditolak: f hitung > f tabel 

2. Berdasarkan probabilitas 

Syarat:  
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H0 diterima: sig > 0.05 

H0 ditolak: sig < 0.05 

c. Koefisien Determinasi

Koefisiensi determinasi merupakan alat yang digunakan untuk

mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependennya. Nilai koefisiensi determinasi adalah antara satu atau 

nol. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Sebaliknya apabila nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen. 


	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
	3.2 Teknik Penentuan Responden

	3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data
	3.3.1 Jenis Data
	3.3.2 Metode Pengumpulan Data

	3.4 Metode Analisis Data




