
 

26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di Petani Eco Wisata Kebun Kopi 

Amadanom, Amadanom Selatan, Desa Amadanom, kecamatan Dampit, 

Kabupaten Malang. Alasan pemilihan lokasi ini karena Eco Wisata Kebun 

Kopi Amadanom merupakan Eco Wisata pertama di Kabupaten Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif menurut Sugiyono (2010:8) adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini 

menekankan pada seberapa besar pendapatan petani kopi di Eco Wisata 

Kebun Kopi Amadanom Dampit. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Sugiyono (2013:90) menyatakan bahwa populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek penelitian dengan 

karakteristik yang sudah ditentukan oleh peneliti. Populasi dalam 

penelitian adalah seluruh anggota kelompok Tani Harapan di Eco 



27 
 

 
 
 

Wisata Kebun Kopi Amadanom sebanyak 24 orang dan non-anggota 

kelompok tani Amadanom sebanyak 11 orang. 

2. Sampel   

Sampel merupakan kelompok kecil yang diamati dan merupakan 

bagian kecil dari populasi yang mempunyai karakteristik. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

sampel jenuh (total sampling). Yang artinya dalam metode ini adalah 

semua populasi dijadikan sampel penelitian karena jumlah populasi 

yang kecil. Sedangkan menurut Subjana (2003:96) menyatakan 

“sebaliknya, bila populasi kecil, sampel dirumuskan mendekati jumlah 

populasi”. Maka dari itu sampel yang diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 35 sampel yang terdiri dari anggota kelompok Tani Harapan 

di Eco Wisata Kebun Kopi Amadanom dan non-anggota kelompok 

tani di Eco Wisata Kebun Kopi Amadanom. 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala yang ditetapkan oleh peneliti dalam 

mempelajari dan menemukan informasi, kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008:38). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan variabel yaitu : 
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a. Variabel independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2008:39).  

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

independen atau variabel bebeas (Sugiyono 2008:40). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan (Y) 

2. Definisi Operasional Variabel 

Difinisi operasional variabel yang akan peneliti teliti, dalam hal ini 

adalah seberapa besar tingkat Pendapatan Petani di Eco Wisata Kebun 

Kopi Amadanom Dampit Tingkat Pendapatan Y 

a. pendapatan merupakan semua penghasilan yang diterima oleh 

petani. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitin ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti ke 

tempat objek penelitian atau pihak pertama yang menjadi sumber 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui penyebaran 

angket atau kuisioner pada sampel yang telah ditentukan. Kuisioner 

merupakan data yang berisi pertanyaan tertulis terkait dengan penelitian 

yang dilakukan. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuisioner  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan Teknik 

angket (kuisioner). Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data-yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengambilan data pada saaat penenlitian. 

Dalam penelitian ini mengambil data dokumentasi berupa gambar 

ditempat penelitian di petani Eco Wisata Kebun Kopi Amadanom. Tujuan 

dokumentasi agar data yang di dapat dalam penelitian ini semakin 

menguatkan. 

G. Teknik Skala Pengukuran  

Penelitian ini menggunakan skala Nominal sebagai teknik skala 

pengukuran. Skala pengukuran nominal merupakan skala pengukuran 

yang paling sederhana. Teknik digunakan untuk mengklarifikasikan 

(menggolongkan) objek-objek atau kejadian-kejadian kedalam kelompok 

yang terpisah untuk menunjukan kebersamaan atau perbedaan ciri-ciri 

tertentu objek yang akan diamati. 

Dengan menggunakan pengukuran nominal, hasil pengukuran yang 

diperoleh boleh dibedakan tetapi tidak bisa diurutkan mana yang lebih 

tinggi atau yang lebih rendah, mana yang utama dan mana yang diurutkan.  
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H. Pengujian Instrument 

1. Uji Validitas 

 Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaanya pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji signifikansi 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of 

freedom (df) = n-4, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Adapun dasar 

pengambilan keputusan dalam uji validitas : 

1. Jika  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka instrumen atau pertanyaan dinyatakan 

signifikan. 

2. Jika  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ,  maka instrumen atau pertanyaan dinyatakan tidak 

signifikan. 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas merupakan suatu alat ukur instrument dapat dikatakan 

relabel jika jawaban responden terdapat pertanyaan yaitu konsisten dari waktu 

ke waktu. Pengukuran yang memiliki relibilitas tinggi adalah yang mampu 

memberikan hasil ukur yang dapat dipercaya atau relabel. Pengukuran 

reliabilitas dalam penelitian kali ini dilakukan dengan cara one shot atau 

pengukuran sekali saja, kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.  program 

aplikasi komputer SPSS akan memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 
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dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2018:46). 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu digunkan untuk menjawab rumusan masalah 

yang sudah dikemukakan di penelitian. Teknik analisa data berdasarkan 

pengertiannya yaitu teknik dalam menyederhanakan data agar mudah 

dibaca, di interpretasikan serta di pahami. Hal ini memiliki tujuan yaitu 

agar bisa mendapatkan gambaran secara jelas terhadap kejadian yang 

sudah diteliti serta berguna dalam pemecahan suatu masalah. Data yang 

diperoleh dikumpulkan kemudian ditabulasi berdasarkan tujuan penelitian. 

1. Analisis Biaya Produksi 

Untuk mendapatkan total biaya produksi yang akan dikeluarkan dalam 

memproduksi biji kopi (greenbean) dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

TC = Biaya total produksi biji kopi (greenbean) (Rp) 

TFC= Biaya tetap produksi biji kopi (greenbean) (Rp) 

TVC = Biaya variabel produksi biji kopi (greenbean) (Rp) 

2. Analisis Penerimaan 

Perhitungan  penerimaan  pada produksi biji kopi (greenbean) dapat 

menggunkan rumus sebagai berikut: 

 

TC = TFC + TVC 

 

TR = P x Q 
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Keterangan: 

TR = Total revenue / total penerimaan 

P  = Harga jual produksi biji kopi (greenbean) / kilo gram 

Q = Jumlah Produksi biji kopi (greenbean)   

3. Analisis Pendapatan 

Perhitungan pendapatan yang ditrima oleh petani kopi dalam satu 

musim panen (1tahun) dapat dilakukan menggunkan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

Л = Keuntungan produksi biji kopi (greenbean)   

TR = Total penerimaan produksi biji kopi (greenbean)   

TC = Total  biaya produksi biji kopi (greenbean)   

 

 

 

Л = TR- TC 

 


