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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini objek yang diambil adalah para petani selada air 

di Desa Wringin Anom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Kecamatan 

Poncokusumo merupakan salah satu penghasil selada air terbesar di Kabupaten 

Malang dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, dimana penelitian ini data yang diperoleh dalam bentuk angka dan 

dianalisis kemudian di paparkan, digambarkan yang disesuaikan dengan kenyataan 

dilapangan, untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. 

Metode kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, (2005) yaitu : 

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui 

narasumber. Sumber data primer ini diperoleh dengan melalui wawancara, 

penyebaran kuesioner, observasi maupun dokumentasi yang penulis lakukan untuk 

mendapatkan data tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan 

petani selada air di Desa Wringin Anom (Moleang, 2000)
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2.  Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak secara 

langsung. Sumber data sekunder bisa berupa arsip dan dokumen yang diperoleh dari 

Usahatani selada air. Data sekunder tersebut menjadi data pelengkap dari data 

primer yang diperoleh melalui hasil dari wawancara, kuesioner, dan di lapangan 

oleh peneliti (Moleang, 2000).  

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diselidiki (Sanusi, 

2013). Sedangkan menurut Surakhmad populasi adalah sekumpulan elemen 

yang memiliki ciri-ciri tertentu. Sekumpulan elemen tersebut adalah jumlah, 

sedangkan ciri-ciri tertentu adalah karakteristik dari jumlah itu (Surakhmad, 

1978). Populasi penelitian disini adalah 50 petani pemilik lahan selada air yang 

mempunyai pekerjaan tetap. 

2. Sampel 

Sampel yang diambil dalam penelitian yaitu sebanyak 35 petani pemilik 

lahan selada air  yang berasal dari Desa Wringin Anom Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik Puposive Sampling. Purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang diambil karena adanya pertimbangan tertentu dengan 

karakteristik sampel yang diambil adalah para petani yang memiliki ladang 

terdekat dari pondok pengumpulan selada air yang akan dijual pada tengkulak. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Wawancara 

  Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

bertanya secara langsung antara peneliti dengan responden. Metode 

wawancara untuk memperoleh data dengan cara mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada petani selada air untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lebih mendalam. 

2. Observasi  

 Observasi atau pengamatan dilakukan melalui panca indera karena 

itu observasi adalah kemampuan peneliti untuk menggunakan pengamatan 

melalui hasil kerja panca inderanya. Hal-hal yang ingin diobservasi oleh 

peneliti tentu saja kegiatan yang dilakukan oleh petani selada air. Dalam hal 

ini peneliti mengamati langsung kegiatan yang dijalankan oleh informan 

penelitian. Seperti petani selada air dan tenaga kerja dalam menjalankan 

kegiatannya. 

3. Kuesioner 

 Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terstrtur kepada responden. 

Pertanyaan tersebut berisikan rangkaian pertanyaan mengenai masalah yang 

akan diteliti. 
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4. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 

beberapa dokumen baik dokumen tertulis dan gambar, atau arsip usahatani 

selada air serta studi pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian. Data 

yang diperoleh meliputi data sejarah singkat usahtani selada air. 

F. Teknik Analisis Data 

  1. Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh luas lahan, biaya produksi dan tenaga 

kerja maka digunakan analisis regresi linier berganda, (Gujrati, 1997) yang 

secara sistematis diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut: 

Y : a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

Y  : Pendapatan petani selada air 

b : Konstanta (nilai tetap)  

X1 : Biaya Pupuk 

X2  : Luas Lahan 

X3 : Tenaga Kerja 

e  : error 

a. Uji F 

Uji F disini digunakan untuj menguji apakah variabel-variabel pada 

hipotesis tersebut memiliki pengaruh simultan atau bersama-sama antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka digunakan uji F, yaitu : 
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F = 
𝑹𝟐/ (𝒌−𝟏)

(𝟏− 𝑹𝟐)/(𝒏−𝒌)
 

Keterangan : 

𝑅2 : Koefisien determinasi 

𝑛 : Jumlah sampel 

𝑘-1 : Jumlah variabel independent 

F : F hitung dibandingkan dengan F tabel 

b. Uji t 

Analisis uji t digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya 

bila di uji secara parsial di regresi linier berganda, maka digunakan t hitung 

yaitu untuk mengetahui pengaruh secara parsial dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

  t = 
𝒃

𝑺𝒃
 

Keterangani: 

b   :   Koefisien regresi 

Sb   : Simpangan baku dari koefisien regresi/standart deviasi dari 

variabel bebas 

Untuk mengadakan pengujian terhadap hipotesis, maka hipotesis penelitian 

ini perlu disusun kembali sebagai berikut : 

Uji t ini dilakukan terhadap hipotesis 

𝐻0  : b sama dengan 0 artinya, tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap 

variabel y 
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𝐻1  : b tidak sama dengan 0 artinya, ada pengaruh antara variabel x terhadap 

variabel y 

 

c. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi (𝑅2) yaitu untuk mengetahui ukuran seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent (Imam, 

2011). Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. 

R2 : 0 (nol) berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

R2 : mendekati 0 (nol) lemahnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

R2 : mendekati 1 (satu) berarti kuatnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut  (Ghozali, 2013) mengemukakan bahwa uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan 

pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal.untuk menguji suatu data berdistribusi 

normal atau tidak dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. 

Dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambil keputusan  

(Ghozali, 2009) menyatakan bahwa jika data menyebar disekitar garis 
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diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas, jika data menyebar jauh dari diagonal dan titik mengikuti arah 

garis diagonalnya atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tdak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independent). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas.jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 

antar sesama variabel bebas sama dengan nol  (Ghozali, 2009). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas di dalam model 

regresi, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Faktor 

(VIP). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang tinggi sama dengan 

nilai VIF tinggi (karena VIF=1/ Tolerance). Nilai outoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance <0.10 

atau sama dengan nilai VIF > 10 dengan tingkat kolonieritas 0,95 (Ghozali, 

2009)  

 



36 
 

 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variansi dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain 

dalam model regresi  (Ghozali, 2013). 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Jika ada 

pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur, maka telah terjadi heterokedastisitas. Sebalikanya jika tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Menurut  (Ghozali, 2009) model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

G. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian ini pada dasarnya adalah sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut. Definisi oprasional merupakan 

penjelasan dari masing – masing variable secara jelas, lengkap dan 

terperinci (sugiyono,2009). Definisi oprasional yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas (Independen) (X) 

a. Biaya Sarana Produksi (X1) 

Biaya Sarana Produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi kopi antara lain biaya bibit,biaya pupuk dan biaya tenaga kerja 

yang dinyatakan dalam rupiah. 



37 
 

 

b. Luas Lahan (X2) 

Adalah luas areal penanaman yang digunakan untuk usahatani selada 

air yang dinyatakan dalam satuan hektar lahan. 

c. Tenaga Kerja (X3) 

Adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam 

kegiatan usahatani selada air dinyatakan dalam satuan orang. 

2. Variabel Terikat (Independen) (Y) 

 Variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil produksi padi dengan 

indicator besarnya jumlah produksi selada air yang di hasilkan oleh petani di Desa 

Wringin Anom kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 

 

 


