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BAB III.
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian berdasar tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, maka
digunakan penelitian eksplanatoris. Penelitian ini untuk menjawab apakah suatu
gejala social tertentu berhubungan dengan gejala social yang lain. Atau jelasnya
apakah suatu variabel berhubungan dengan variabel yang lain. Maksud dari
penelitian ini ialah untuk menguji hipotesis yang diketengahkan oleh peneliti.
Oleh karena sifatnya yang menguji, maka penelitian eksplanatoris lajim disebut
juga penelitian uji (Slamet, 2006).

B. Strategi Penelitian
Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dua
hal, yaitu : landasan filsafat dan atas penentuan kelompok jenis apa yang hendak
diteliti dan kesimpulan yang hendak ditarik.
Berdasarkan landasan filsafat, metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kuantitatif. Metode penelitian ini berlandaskan filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik,
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011).
Berdasarkan atas penentuan kelompok jenis apa yang hendak diteliti
(dengan teknik pengambilan sampel) dan kesimpulan yang hendak ditarik ,
menentukan metode penelitiannya. Dalam penelitian ini digunakan metode
penelitian survei. Tujuan survei adalah mendeskripsikan variabel-variabel yang
diteliti dan mempelajari hubungan antar variabel, khususnya hubungan sebab
akibat. Salah satu sifat survei, menggunakan sampel, maka random sampling
adalah sangat penting untuk memperoleh gambaran yang mewakili universum.
Cara mengumpulkan data survei menggunakan pedoman wawancara maupun
kuesioner (Galtung, 1967 cit. Slamet, 2006). Data survei didapatkan dari tempat
tertentu yang alamiah (bukan buatan) (Sugiyono, 2011). Berdasarkan tujuan, sifat
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dan cara dari metode survey, maka metode ini termasuk dalam metode penelitian
kuantitatif.

C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah dua desa di Kecamatan Getasan, Kabupaten
Semarang, Provinsi

Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan

kecamatan dengan jumlah sapi perah dan peternak sapi perah terbesar di
Kabupaten Semarang.
D. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah peternak sapi perah yang ada di
Kecamatan Getasan, yang tersebar di 13 desa. Alasannya adalah pekerjaan utama
maupun sampingan penduduk adalah berternak sapi perah, maka unit analisisnya
adalah individu peternak sapi perah.
Telah ditetapkan bahwa penelitian ini menggunakan metode survei, maka
perlu pengambilan sampel dari populasi yang ada. Populasi peternak di
Kecamatan Getasan berjumlah 5.922 peternak.
Tabel 3.1 Desa, Peternak dan Jumlah Sapi Perah di Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Desa
Peternak
Jumlah sapi/ekor
Kopeng
405
771
Batur
742
1.693
Tajuk
502
1.363
Jetak
661
1.677
Samirono
353
1.101
Sumogawe
1.068
3.086
Palaboga
611
1.360
Manggihan
289
818
Getasan
345
953
Wates
322
757
Tolokan
197
639
Ngrawan
165
379
Nogosaren
262
858
Jumlah
5.922
15.455
Sumber: Survey Peternakan, Kabupaten Semarang, tahun 2013
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Terdapat tiga faktor penting yang secara statistik menjadi dasar
pertimbangan dalam menentukan besar kecilnya ukuran sampel (Arkin &Colton,
1957 cit. Slamet, 2006):
1.

Heterogenitas variabel di dalam populasi.
Besarnya sampel yang diperlukan untuk mencerminkan nilai populasi
dari suatu variabel tergantung pada tingkat heterogenitas variabel di
dalam populasi. Makin heterogen variabel di dalam populasi makin
besar sampel yang dibutuhkan. Didalam penentuan sampel secara
statistic, variabilitas sampel biasanya dilambangkan dengan p dan q.
Perbandingan besarnya p dan q menentukan besarnya sampel.
Selanjutnya p dan q disebut proporsi sub-sub sampel.
Variabilitas sampel dalam penelitian yang penulis rancang adalah
menurut sifat pekerjaan peternak yaitu sebagai pekerjaan utama dan
sebagai pekerjaan sambilan. Meskipun jumlah peternak di Kecamatan
Getasan sudah diketahui, tetapi proporsi sub-sub sampel (p & q) tidak
diketahui. Oleh karena itu penulis menggunakan populasi yang paling
heterogen yaitu bila p=q atau p:q = 0,5 : 0,5.
Seharusnya yang menjadi variabilitas sampel adalah salah satu
variabel yang digunakan dalam rancangan penelitian. Adapun sifat
pekerjaan peternak tidak menjadi salah satu variabel dalam rancangan
penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan

variabel yang

merupakan unsur-unsur dalam pendekatan kapabilitas. Proporsi subsub sampelnya masih perlu dideskripsikan derajat/tingkatnya. Ini
adalah alasan penulis menggunakan variabilitas sampel yang
merupakan hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian.
2.

Standard Error (SE)
SE akan menurun bila besarnya sampel meningkat dan SE akan
mencapai nol bila besarnya n adalah sama dengan besarnya populasi.

3.

Confidence Interval atau Interval Kepercayaan.
Semakin

besar

sampel

semakin

Kepercayaan.
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Berdasar pertimbangan ketiga hal tersebut dan populasi yang sudah
diketahui, untuk penentuan besarnya sampel, Arkin dan Colton (1957)
memberikan daftar tabel tentang besarnya sampel untuk tingkat confidence
interval tertentu (95% dan 99,7%) dan tingkat reliabilitas (SE) tertentu (±1%,
±2%, ±3%, ±4%, ±5%, ±10%). Tabel juga terbatas untuk p : q = 0,5 : 0,5.
Menurut

Arikunto

(1990)

penentuan

besarnya

sampel

juga

dipertimbangkan empat hal yaitu unit analisis, sifat penelitian, banyaknya
karakteristik dalam populasi dan keterbatasan penelitian. Dalam rancangan
penilitian ini, unit analisis yang digunakan adalah individu peternak, maka dapat
mengambil banyak subyek karena tidak tergolong langka. Penelitian yang sifatnya
survei akan menggunakan subyek penelitian yang cukup banyak. Dalam populasi
terdapat dua karakteristik berdasarkan sifat pekerjaan.

Untuk keterbatasan

penelitian, tersedianya waktu, dana dan tenaga yang terbatas, maka penulis
terpaksa membatasi jumlah sampel.
Menggunakan daftar tabel dari Arkin & Colton, confidence interval 95%,
SE 5% dan proporsi sub-sub sampel yaitu p : q = 0,5 : 0,5, maka besarnya sampel
yang digunakan 375 responden.

E. Teknik Sampling
Teknik sampling yang digunakan adalah Multi Stage Random Sampling,
yaitu penggunaan berbagai metode random sampling secara bersama-sama
dengan seefisien dan seefektif mungkin. Sampling bertahap ini diawali dengan
cluster sampling ( penarikan sampel dengan cara berumpun) untuk memperoleh
desa yang dipilih secara random berdasarkan wilayah dan jumlah peternak. Tahap
berikutnya dengan stratified random sampling (penarikan sampel secara acak
berstrata) untuk menetapkan jumlah peternak bagi masing-masing desa terpilih.
Tahap pertama cluster sampling, untuk memperoleh desa yang akan
menjadi sampel. Mekanisme yang digunakan adalah dengan cara mengetahui
desa-desa yang termasuk desa dengan jumlah peternak terendah, sedang dan
tertinggi. Mengacu pada Tabel 3.1 diketahui bahwa nilai maksimum dari jumlah
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peternak adalah 1068 (maks = 1068) dan nilai minimum dari jumlah peternak
adalah 165 (min = 165). Jumlah kelas = 3 (terendah, sedang, tertinggi)
maks – min
Interval kelas =

1068 – 165
=

3

= 301
3

Kategori cluster desa berdasarkan jumlah peternak adalah sebagai berikut:
Terendah = 165 s/d 165 + 301 = 165 s/d 466
Sedang

= 467 s/d 467 + 301 = 467 s/d 768

Tertinggi = 769
Berdasarkan rentang jumlah peternak maka diperoleh cluster desa sebagai berikut:
1. Cluster desa terkategori terendah
-

Ngrawan terdapat 165 peternak

-

Nogosaren terdapat 262 peternak

-

Manggihan terdapat 289 peternak

-

Wates terdapat 322 peternak

-

Getasan terdapat 345 peternak

-

Samirono terdapat 353 peternak

-

Tolokan terdapat 197 peternak

-

Kopeng terdapat 405 peternak

2. Cluster desa terkategori sedang
-

Palaboga terdapat 611 peternak

-

Jetak terdapat 661 peternak

-

Tajuk terdapat 502 peternak

3. Cluster desa terkategori tertinggi
-

Batur terdapat 742 peternak

-

Sumogawe terdapat 1.068 peternak

Masing-masing cluster dipilih satu desa berdasarkan kategorinya. Adapun jika
termasuk kategori terendah dipilih desa yang terendah jumlah peternaknya, yang
terkategori sedang dipilih desa yang jumlah peternaknya sedang, dan yang
terkategori tertinggi dipilih desa yang tertinggi jumlah peternaknya. Desa-desa
yang terpilih secara cluster, adalah:
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-

Terendah adalah desa Ngrawan

-

Sedang adalah desa Palaboga

-

Tertinggi adalah desa Sumogawe

Berdasarkan jumlah peternak yang terdapat di desa terpilih, maka dapat diketahui
jumlah sampel yang diambil dari masing-masing desa yang ditarik secara
stratified. Jumlah sampel yang hendak ditarik 375 peternak, maka jumlah sampel
masing-masing desa adalah:
Desa Ngrawan:

165
165+611+1068

Desa Palaboga:

Desa Sumogawe:

(375) = 165 (375) =34 peternak
1844

611 (375) = 124 peternak
1844
1068 (375) = 217 peternak
1844

Untuk mengetahui yang akan menjadi sampel di desa terpilih, dilakukan random
sampling. Mekanismenya dibuat sampling frame (kerangka pengambilan sampel)
yang berisi semua nama dan alamat peternak masing-masing desa terpilih. Setiap
nama dan alamat peternak ditulis dalam kertas kecil dan dilinting kemudian
dimasukkan dalam gelas. Selanjutnya dikeluarkan lintingan satu persatu, dicatat
nama serta alamatnya sampai terpenuhi jumlah sampel yang sudah ditentukan.

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Model teoretis yang diuji dalam penelitian ini meliputi beberapa bentuk
hubungan antar variabel. Berbagai bentuk hubungan antar variabel tersebut
mencakup 5 variabel utama penelitian sebagai berikut :
Variabel eksogen : adalah sebab sebelum semua variabel dependen dalam
model analisa jalur yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel eksogen harus
selalu variabel independen. Variabel tersebut adalah :
1. Tingkat kebergunaan komoditas (functional commodity) peternak.
2. Tingkat keterampasan kemampuan (capability deprivation) peternak.
Variabel Endogen: adalah sebab sesudah semua variabel independen atau
sebelum semua variabel dependen dalam model analisa jalur. Variabel endogen
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dapat merupakan sebab hubungan antara variabel independen dan variabel
dependen yang disebut variabel intervening. Dalam penelitian ini variabel
endogen tersebut adalah:
1.

Tingkat kapabilitas (ability to do) peternak.

2.

Tingkat kebebasan memilih (freedom of choice) kesempatan.

3.

Tingkat keberdayaan (functioning) peternak.

Variabel-variabel

eksogen

maupun

endogen

merupakan

variabel

laten/unobserved, juga sering disebut sebagai konstruk atau konsep. Menurut Hair
et al. (2006 cit. Dachlan, 2014) variabel laten didefinisikan sebagai konsep yang
dihipotesiskan (diduga ada), bersifat unobserved, dan hanya dapat didekati
melalui variabel-variabel yang terukur atau teramati. Konstruk didefinikan sebagai
konsep yang dapat didefinisikan secara konseptual namun tidak dapat diukur
secara langsung atau tidak dapat diukur tanpa kesalahan (error). Dalam penelitian
kuantitatif , untuk mengukur suatu konsep cenderung menggunakan kuesioner.
Banyak konsep atau konstruk penelitian yang hendak diukur sifatnya masih
abstrak. Oleh karena itu membutuhkan skema yang mampu menerjemahkan
konsep atau konstruk bersifat

abstrak ke dalam entitas yang dapat diamati

(Slamet, 2006). Lazarsfeld menyusun “alur dari konsep ke indeks” (Babbie,
1979) adalah sebagai berikut :

Imagery

Concept

Selection

Formation

Specification

of indicators

of indices

Gambar 3.1. Skema Lazarfelds untuk Mengukur Konsep
Imagery dalam pengertian Lazarfeld dimaknai sebagai konsep atau
konstruk bersifat abstrak yang mengandung sejumlah komponen atau sub konsep.
Concept specification diartikan sebagai komponen atau sub konsep. Selection of
indicators adalah indikator-indikator dari setiap sub konsep. Formation of indices
adalah skala yang dikembangkan untuk mengukur indikator.
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Jenis skala untuk mengukur indikator yang dipilih dalam penelitian ini
adalah skala Likert yang berbentuk skala ordinal. Alasan pemilihannya adalah
berdasarkan asumsi Analisis Jalur yang merupakan teknik analisis data yang akan
digunakan dalam penelitian. Salah satu asumsi Analisis Jalur adalah skala
pengukurannya interval (kontinyu). Awal penggunaan analisis jalur peneliti
umumnya menggunakan kuesioner yang disusun dengan menggunakan skala
Gutman dan Thurstone. Keduanya berskala interval, hanya untuk mengolah data
harus meminta bantuan judge (seorang ahli) untuk mengurutkan kuesioner dan
memberikan skor. Likert muncul dan menawarkan cara mengukur variabel dengan
skala yang dijumlahkan (dikenal dengan summated scale) yang diperoleh dari
sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang diperkirakan mengukur suatu variabel.
Skor yang dihasilkan oleh skala Likert ini ternyata berkorelasi sebesar 92% jika
dibandingkan dengan seandainya pertanyaan diukur dengan skala Thurstone
(Edward & Kenney, 1946 cit. Ghozali, 2007). Jadi dapat disimpulkan bahwa data
skala Likert dapat dianggap kontinyu atau interval. Akan tetapi ada sebagian
peneliti yang menganggap bahwa data skala Likert harus ditransformasi (linear)
dahulu agar dapat terdistribusi kedalam kurva normal seperti data berskala
interval untuk dapat dianalisis dengan analisis jalur.
Adapun terjemahan untuk masing-masing konsep atau konstruk /variabel
laten dengan skema Lazarfeld adalah sebagai berikut :
1.

Tingkat Kebergunaan Komoditas (Functional Commodity) Peternak
Komoditas adalah barang maupun jasa yang memiliki karakteristik tertentu

yang memungkinkan barang maupun jasa tersebut digunakan, atau ditinjau dari
fungsinya (functional)/gunanya. Tingkat kebergunaan komoditas, memiliki 2
(dua) sub variabel/konsep yaitu

kebergunaan pendapatan dan kebergunaan

penguasaan/pemilikan komoditas.

Adapun masing-masing sub konsep diukur

dengan beberapa indikator:
Kebergunaan pendapatan diukur dengan indikator:
a.

Kebergunaan pendapatan.

Kebergunaan pemilikan komoditas diukur dengan indikator:
a.

Kebergunaan barang yang dikuasai / dimiliki.
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b.

Kebergunaan non barang (ketrampilan) yang dikuasai/dimiliki.

c.

Kebergunaan

aturan tidak tertulis yang disepakati masyarakat

(berkaitan dengan ternak sapi perah).
d.

Kebergunaan aturan tertulis yang disepakati masyarakat (berkaitan
dengan ternak sapi perah).

Kebergunaan komoditas dalam penelitian ini lebih ditekankan pada
fungsinya/gunanya untuk meraih peluang-peluang/kesempatan-kesempatan dalam
usahanya berternak sapi perah. Pertanyaan dibuat tertutup, dengan menanyakan
seberapa bergunanya pendapatan, komoditas berupa barang, ketrampilan, aturan
tidak

tertulis,

aturan

tertulis.

Setiap

responden

akan

memiliki

nilai

kebergunaannya. Untuk menentukan masing-masing responden berada di kriteria
kebergunaan, maka dilihat tingkat kebergunaannya.

Lebih jelasnya, pengukuran

variabel laten/konstruk tingkat kebergunaan komoditas (functional commodity)
peternak, disajikan pada Tabel 3.2
Tabel 3.2 Alur Pengukuran Variabel Laten Tingkat Kebergunaan Komoditas
(Functional Commodity) Peternak.
Variabel
laten

Sub
Variabel

Tingkat
Kebergunaan
komoditas
(functional
commodity)
peternak

Kebergunaan
Pendapatan

Indikator
Kebergunaan
pendapatan

1.
2.
3.
4.

Kebergunaan 1. Kebergunaan
Penguasaan/
barang yang
pemilikan
dimiliki
komoditas
2. Kebergunaan
non barang
(ketrampilan)
yang dimiliki
3. Kebergunaan
aturan tidak
tertulis
4. Kebergunaan
aturan tertulis
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Skala untuk
mengukur
indikator
Sama sekali tidak
dapat digunakan
Kurang dapat
digunakan
Dapat digunakan
Sangat dapat
digunakan

1. Sama sekali tidak
dapat digunakan
2. Kurang dapat
digunakan
3. Dapat digunakan
4. Sangat dapat
digunakan

Nilai
1
2
4
5
1
2
4
5
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2.

Tingkat Keterampasan Kemampuan (Capability Deprivation) Peternak
Capability

deprivation

mencerminkan

keadaan

ketercerabutan/

keterampasan kemampuan yang menyebabkan peternak tidak memiliki banyak
peluang untuk bertindak dan menyebabkan peternak tidak memiliki kebebasan
untuk memilih kesempatan-kesempatan untuk bertindak. Untuk mengetahuinya,
dilihat dari mampu tidaknya memperoleh kemampuan yang diinginkan. Jika
mampu memperoleh kemampuan maka sebetulnya tidak mengalami keterampasan
kemampuan, demikian pula sebaliknya. Tingkat keterampasan kemampuan
memiliki 6 (enam) sub variabel/konsep yaitu: social capability deprivation,
economic capability deprivation, technological capability deprivation, structural
capability deprivation, political capability deprivation, psychological capability
deprivation. Adapun indikator-indikator dari sub konsep tersebut adalah:
a.

Keterampasan kemampuan sebagai penentu dalam usaha ternak sapi
perah

b.

Keterampasan kemampuan meraih informasi tentang usaha ternak sapi
perah

c.

Keterampasan kemampuan meraih pengetahuan dan ketrampilan
tentang usaha ternak sapi perah.

d.

Keterampasan kemampuan melakukan kerjasama antar peternak/
collective action.

e.

Keterampasan kemampuan mengakses fasilitas keuangan untuk usaha
ternaknya.

f.

Keterampasan kemampuan mengakses teknologi baru untuk usaha
ternaknya.

g.

Keterampasan kemampuan mengubah citra/gambaran buruk

yang

diberikan masyarakat tentang peternak.
Lebih jelasnya, pengukuran variabel laten/konstruk Tingkat keterampasan
kemampuan peternak disajikan pada Tabel 3.3
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Tabel 3.3 Alur Pengukuran Variabel Laten Tingkat Keterampasan Kemampuan
(Deprivation Capability) Peternak
Variabel laten

Sub Variabel

Tingkat
Keterampasan
Kemampuan
(Deprivation
Capability)
Peternak

Keterampasan
kemampuan
secara
structural
(Structural
capability
deprivation)

Indikator

Skala untuk mengukur
indikator
Keterampasan
1. Sangat mampu
kemampuan
2. Mampu
sebagai penentu 3. Kurang mampu
dalam usaha
4. Sama sekali tidak
ternak sapi
mampu
perah

Nilai
1
2
4
5

Keterampasan 1. Keterampasan
kemampuan
kemampuan
memperoleh
secara sosial
informasi
(Social
tentang usaha
capability
deprivation)
ternak sapi
perah
2. Keterampasan
kemampuan
memperoleh
pengetahuan
dan
ketrampilan
tentang usaha
ternak

1.
2.
3.
4.

Sangat mampu
Mampu
Kurang mampu
Sama sekali tidak
mampu

1
2
4
5

Keterampasan
kemampuan
secara politik
(Political
capability
deprivation)

Keterampasan
kemampuan
melakukan
kerjasama
(collective
action)

1.
2.
3.
4.

Sangat mampu
Mampu
Kurang mampu
Sama sekali tidak
mampu

1
2
4
5

Keterampasan
kemampuan
secara
ekonomi
(Economis
capability
deprivation)

Keterampasan
kemampuan
mengakses
sumber
keuangan

1.
2.
3.
4.

Sangat mampu
Mampu
Kurang mampu
Sama sekali tidak
mampu

1
2
4
5
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Variabel laten

3.

Sub Variabel

Indikator

Skala untuk mengukur
indikator

Keterampasan
kemampuan
secara
tehnologi
(Technological
capability
deprivation)

Keterampasan
kemampuan
mengakses
teknologi baru

1. Sangat mampu
2. Mampu
3. Kurang mampu
4. Sama sekali tidak
mampu

1
2
4
5

Keterampasan
kemampuan
secara
psikologi
(Psychological
capability
deprivation)

Keterampasan
kemampuan
mengubah
citra/gambaran
buruk yang
diberikan
masyarakat
tentang
peternak

1. Sangat mampu
2. Mampu
3. Kurang mampu
4. Sama sekali tidak
mampu

1
2
4
5

Tingkat Kapabilitas (ability to do)Peternak
Kapabilitas (ability to do) adalah peluang nyata atau kesempatan nyata

peternak

untuk

mencapai

keberdayaan

(functionings).

Adapun

sub

variabel/konsep adalah: modal fisik, modal manusia, modal sosial, modal budaya
dan modal psikologi.
Indikator modal fisik yaitu: penggunaan sarana berternak, sarana prasarana
pendidikan, kesehatan, ekonomi, komunikasi dan transportasi. Indikator modal
manusia adalah: tingkat pendidikan, kemampuan berinteraksi antar sesama.
Indikator

modal sosial adalah

adanya

jaringan

sosial/ekonomi

(saling

bekerjasama), tingkat kepercayaan pada orang lain, frekuensi kontak dengan
orang lain maupun dukungan orang lain, ketaatan terhadap norma, kepedulian
terhadap

sesama,

keterlibatan

dalam

aktivitas

masyarakat

yang

ada

dilingkungannya. Indikator modal budaya berkaitan dengan nilai-nilai individu
seperti

Nilai

membantu orang lain dan tujuan hidup seperti pengambilan resiko.
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Indikator modal psikologis berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian ditandai dengan
keterbukaan terhadap pengalaman
Lebih jelasnya, pengukuran variabel laten/konstruk kapabilitas (ability to
do) disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Alur Pengukuran variabel laten Tingkat Kapabilitas (ability to do)
Peternak.
Variabel
laten

Sub Variabel

Indikator

Modal Fisik

1. Penggunaan sarana
beternak
2. Penggunaan sarana
dan prasarana
ekonomi
3. Penggunaan sarana
dan prasarana
komunikasi
4. Penggunaan
sarana dan
prasarana
transportasi

Tingkat
Kapabilitas
(ability to
do)
peternak

Modal
manusia

Modal sosial

1.
2.
3.
4.

Skala untuk
mengukur
indikator
Sama sekali
tidak mungkin
Kurang
mungkin
Mungkin
Sangat
mungkin

Nilai

1
2
4
5

1. Tingkat pendidikan 1. Sama sekali
tidak mungkin
2. Kemampuan
2. Kurang
berinteraksi
mungkin
dengan orang lain
3. Mungkin
4. Sangat
mungkin

1

1. Saling
bekerjasama
2. Kepercayaan
dengan orang lain
3. Kontak dengan
orang lain
4. Dukungan dari
orang lain
5. Ketaatan terhadap
norma
6. Kepedulian

1
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2. Kurang
mungkin
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4
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2
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Variabel
laten

Sub Variabel

Indikator

Skala untuk
mengukur
indikator

Nilai

1. Membantu orang
lain
2. Pengambilan
resiko
3. Berinisiatif
4. Memiliki motif
berprestasi

1. Sama sekali
tidak mungkin
2. Kurang
mungkin
3. Mungkin
4. Sangat
mungkin

1

Keterbukaan terhadap
pengalaman

1. Sama sekali
tidak mungkin
2. Kurang
mungkin
3. Mungkin
4. Sangat
mungkin

1

terhadap sesama
7. Keterlibatan dalam
aktivitas
masyarakat di
lingkungannya
Modal
Budaya

Modal
Psikologi

4.

2
4
5

2
4
5

Tingkat Kebebasan Memilih (Freedom of Choice) Kesempatan
Freedom of choice adalah kebebasan memilih peluang/kesempatan yang

didapatkan secara sistematis karena memiliki kemampuan bertindak/berpeluang
untuk mencapai functionings yang diinginkan. Kebebasan memilih memiliki 2
(dua) sub variabel/konsep yaitu: aspek peluang/kesempatan dan aspek proses.
Untuk mengukurnya diperlukan indikator dari masing-masing komponen,
yaitu:
a.

Kebebasan memilih kesempatan menentukan yang diinginkan.

b.

Kebebasan memilih kesempatan mengikuti program-program dari
pemerintah.

c.

Kebebasan memilih kesempatan mengikuti program yang ditawarkan
pengusaha.

d.

Kebebasan memilih kesempatan mengikuti kegiatan masyarakat.
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Lebih jelasnya, pengukuran variabel laten/konstruk tingkat kebebasan
memilih (freedom of choice) kesempatan disajikan pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Alur Pengukuran Variabel laten Tingkat Kebebasan Memilih (Freedom
of Choice) Kesempatan.
Variabel
laten

Sub Variabel

Indikator

Tingkat
Kebebasan
Memilih
(Freedom of
Choice)
Kesempatan

Aspek
kesempatan

Kebebasan memilih
kesempatan
menentukan hal-hal
yang mendukung
usaha ternak

Aspek proses

1. Kebebasan
memilih
kesempatan
mengikuti
program
pemerintah
2. Kebebasan
memilih
kesempatan
mengikuti
program yang
ditawarkan
pengusaha
3. Kebebasan
memilih
kesempatan
mengikuti
kegiatan
masyarakat

1.
2.
3.
4.

Skala untuk
mengukur
indikator
Sama sekali
tidak bebas
Kurang bebas
Bebas
Sangat bebas

1. Sama sekali
tidak bebas
2. Kurang bebas
3. Bebas
4. Sangat bebas

Nilai

1
2
4
5
1
2
4
5

5. Keberdayaan (Functioning) Peternak
Keberdayaan dianalogkan seperti Functioning (Sen,1999) merupakan
pencapaian/prestasi (Robeyns, 2005) yang dicapai peternak yang menunjuk pada
keberadaan pada kondisi apa peternak tersebut. Variabel
pendapat Le mann memiliki 2 (dua) sub variabel/konsep
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yaitu: menguasai sumber daya dan menguasai kemampuan sebagai ciri
pribadi. Adapun indikator yang membentuknya, adalah sebagai berikut:
a.

Kepemilikan modal untuk usaha ternak

b.

Kepemilikan lahan untuk memenuhi hijauan ternak sapinya

c.

Kepemilikan tenaga kerja untuk usaha ternak sapinya

d.

Kepemilikan ketrampilan menjalankan usaha

e.

Kepemilikan penguasaan teknologi baru untuk usaha

f.

Kepemilikan cara mengubah citra/gambaran buruk yang diberikan
masyarakat

g.

Kepemilikan penguasaan cara berproduksi

h.

Kepemilikan penguasaan cara mendistribusi kan produk

Lebih jelasnya, pengukuran variabel laten/konstruk keberdayaan disajikan pada
Tabel 3.6.
Tabel 3.6 Alur Pengukuran variabel laten Tingkat Keberdayaan (Functioning)
Peternak
Variabel
laten

Sub Variabel

Tingkat
Keberdayaan
(Functioning)
Peternak

Penguasaan
sumber daya

Indikator

1. Kepemilikan
modal untuk
usaha ternak
2. Kepemilikan
lahan untuk
memenuhi
hijauan ternak
sapinya
3. Kepemilikan
tenaga kerja
untuk usaha
ternak sapinya
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Skala untuk
mengukur
indikator
1. Sama sekali
tidak
mencukupi
2. Kurang
mencukupi
3. Mencukupi
4. Sangat
mencukupi

Nilai

1

2
4
5
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Variabel
laten

G.

Sub Variabel

Indikator

Penguasaan
kemampuan
sebagai ciri
pribadi
(ketrampilan,
teknologi,
stigma diri)

1. Kecukupan
ketrampilan
menjalankan
usaha
2. Penguasaan
teknologi baru
untuk usaha
3. Penguasaan cara
mengubah
citra/gambaran
buruk yang
diberikan
masyarakat
tentang peternak
4. Penguasaan cara
berproduksi
5. Penguasaan cara
mendistribusi kan
produk

Skala untuk
mengukur
indikator
1. Sama sekali
tidak
mencukupi
2. Kurang
mencukupi
3. Mencukupi
4. Sangat
mencukupi

Nilai

1

2
4
5

Teknik Pengumpulan Data
Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, dengan
pengisian kuesioner. Data primer tersebut meliputi: (1) Tingkat kebergunaan
komoditas peternak, (2) Tingkat keterampasan kemampuan peternak, (3) Tingkat
kapabilitas peternak, (4) Tingkat kebebasan memilih kesempatan, (5) Tingkat
keberdayaan peternak. Data sekunder diperoleh dari pencatatan data yang telah
tersedia di Kecamatan Getasan. Jenis data sekunder ini meliputi data: (1) keadaan
umum lokasi penelitian seperti keadaan geografis, iklim. Kependudukan,
pendidikan, mata pencaharian dan sebagainya, (2) peta lokasi penelitian.
Jenis data yang dikumpulkan baik primer maupun sekunder, pada
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.7
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Tabel 3.7 Data yang Diperlukan, Jenis Data dan Sumber Data

No

Data yang Diperlukan

Jenis Data
P

1
2
3
4
5
6
7

Sumber Data
S

Tingkat Kebergunaan
Komoditas Peternak
Tingkat Keterampasan
Kemampuan Peternak
Tingkat Kapabilitas Peternak
Tingkat Kebebasan Memilih
Kesempatan
Tingkat Keberdayaan Peternak
Keadaan
umum
lokasi
penelitian
Peta lokasi penelitian

Responden
Responden
Responden
Responden
Responden
Kantor Statistik
Kantor statistik

Keterangan :
P

= Primer

S

= Sekunder
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner erat sekali

dengan kegiatan survei. Kuesioner disusun berdasarkan pada seluruh variabel
penelitian. Variabel memiliki indikator, masing-masing indikator terdiri dari
beberapa ukuran. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dikembangkan dari
masing-masing indikator. Setiap pertanyaan dinilai berdasarkan skala Likert.
Penilaian didasarkan pada persepsi dan penilaian responden terhadap pertanyaan
yang diajukan disesuaikan dengan kenyataan yang ada.
Skala pengukuran untuk seluruh variabel penelitian adalah skala ordinal,
oleh karena itu perlu dilakukan transformasi linear agar distribusi nilai dari
variabel-variabel yang sedang diteliti dapat mengikuti kurva dengan distribusi
normal atau setidak-tidaknya mendekati normal, selanjutnya dilakukan analisis
dengan Analisis Jalur (Path Analisys)
Oleh karena penelitian dilakukan di wilayah perdesaan, dikhawatirkan
masih sulit memahami maksud pertanyaan, maka kuesioner diisikan oleh petugas
menurut apa yang dijawabkan oleh responden. Dalam hal demikian kuesioner
disebut sebagai interview schedule (pedoman wawancara) (Slamet, 2006).
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Pedoman wawancara dalam penelitian ini ada yang diperuntukan bagi responden
yaitu kuesioner sebagai interview schedule.
Teknik pengumpulan data selain kuesioner dan interview guide yang
digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan di awal
kegiatan survey, yaitu pengumpulan data dengan sumber data lokasi (tempat).
Dokumentasi, pengumpulan data dengan sumber data kertas (dokumen).

H. Instrumen Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan instrument
pengumpul data berikut :
a. Angket sebagai pedoman wawancara yang digunakan untuk mengadakan
wawancara langsung dengan obyek penelitian untuk mengumpulkan data
kuantatif.
b. Panduan pengamatan, untuk melakukan pengamatan langsung (observasi),
yaitu data dikumpulkan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.
c. Daftar dokumen yang hendak dikumpulkan.

I.

Uji Validitas dan Reliabilitas
Penelitian ini melibatkan variabel-variabel laten yang diukur dengan

sejumlah indikator. Validitas dan reliabilitas merupakan atribut untuk instrumen.
Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut memang semestinya digunakan
sebagai pengukur objek yang akan diukur. Kevalidan instrumen dapat ditunjukkan
dengan korelasi antar item indikator menggunakan koefisien korelasi biasa
(Pearson). Menggunakan kriteria ini, semua koefisien korelasi antar item secara
statistik signifikan jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai koefisien
korelasi batas kritis.
Rumus korelasi Pearson atau korelasi Product Moment adalah sebagai berikut:

=

[

) ][

)(

)
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Keterangan:
rxy : koefisien korelasi

Y : distribusi nilai Y

X : distribusi nilai X

N : jumlah responden

Menghitung korelasi antara setiap item pertanyaan dengan skor total,
menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan bantuan Program
Statistical Product and Service Solution (SPSS). Selanjutnya membandingkan
koefisien korelasi hasil hitung dengan koefisien korelasi batas kritis pada taraf
signifikansi tertentu ( =0,05).
Kriteria valid dan reliabel untuk pengujian validitas dan reliabilitas
digunakan standar reliabilitas dan validitas yang disarankan (Suggested Reliability
and Validity Standards) dari Barker et.al. (2002), seperti tertera berikut:
Tabel. 3.8 Suggested Reliability and Validity Standards
No
Criteria
1
Good
2
Acceptable
3
Marginal
4
Poor
Sumber : Barker et al. (2002)

Reliability
0,80
0,70
0,60
0,50

Validity
0,50
0,30
0,20
0,10

Hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel Tingkat Kebergunaan
Komoditas

oleh Peternak diperoleh kesimpulan bahwa dari 5

(lima) item

pertanyaan yang diajukan, diperoleh 3 (tiga) pertanyaan dinyatakan valid dengan
= 0,05.

Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan untuk Variabel Tingkat
Kebergunaan Komoditas oleh Peternak
Pertanyaan
rhitung
Sign (2 tailed)
1
0,682
0,000
0,05
2
0,430
0,018
0,05
3
0,644
0,000
0,05
4
0,187
0,322
0,05
5
0,315
0,090
0,05
Sumber: Hasil uji statistik korelasi Pearson (Product Moment)
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Dua item pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan no 4 dan no 5
adalah pertanyaan yang tidak dapat digunakan untuk mengukur variabel Tingkat
Kebergunaan Komoditas Peternak. Pada tahapan selanjutnya, kedua pertanyaan
ini tidak disertakan sebagai instrument penelitian untuk memperoleh data.
Hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel Tingkat Keterampasan
Kemampuan

Peternak diperoleh kesimpulan bahwa dari 7

pertanyaan yang diajukan, diperoleh 6
dengan

(tujuh) item

(enam) pertanyaan dinyatakan valid

= 0,05.

Tabel 3.10 Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan untuk Variabel Tingkat
Keterampasan Kemampuan Peternak
Pertanyaan
rhitung
Sign (2 tailed)
6
0,520
0,003
0.05
7
0,827
0,000
0,05
8
0,740
0,000
0,05
9
0,771
0,000
0,05
10
0,193
0,306
0,05
11
0,706
0,000
0,05
12
0,665
0,000
0,05
Sumber: Hasil uji statistik korelasi Pearson (Product Moment)
Satu item pertanyaan dinyatakan

Keputusan
valid
valid
valid
valid
tidak valid
valid
valid

tidak valid yaitu pertanyaan no 10

adalah pertanyaan yang tidak dapat digunakan untuk mengukur variabel Tingkat
Keterampasan Kemampuan Peternak. Pada tahapan selanjutnya, pertanyaan no. 10
tersebut tidak disertakan sebagai instrument penelitian untuk memperoleh data.
Hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel Tingkat Kapabilitas
Peternak diperoleh kesimpulan bahwa dari 18 (delapan belas) item pertanyaan
yang diajukan, diperoleh 15 (lima belas) pertanyaan dinyatakan valid dengan
0,05.

commit to user

=

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
101

Tabel 3.11 Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan untuk Variabel Tingkat
Kapabilitas Peternak
Pertanya
rhitung
Sign (2 tailed)
an
13
0,437
0,016
0.05
14
0,096
0,616
0,05
15
0,715
0,000
0,05
16
- 0,116
0,543
0,05
17
0,550
0,002
0,05
18
0,733
0,000
0,05
19
0,912
0,000
0,05
20
0,912
0,000
0,05
21
0,912
0,000
0,05
22
0,912
0,000
0,05
23
0,052
0,787
0,05
24
0,912
0,000
0,05
25
0,912
0,000
0,05
26
0,912
0,000
0,05
27
0,496
0,005
0,05
28
0,469
0,009
0,05
29
0,842
0,000
0,05
30
0,773
0,000
0,05
Sumber: Hasil uji statistik korelasi Pearson (Product Moment)

Keputusan
valid
tidak valid
valid
tidak valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
tidak valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid

Tiga item pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan no 14, no 16 dan
no 23 adalah pertanyaan yang tidak dapat digunakan untuk mengukur variabel
Tingkat Kapabilitas Peternak. Pada tahapan selanjutnya, ketiga pertanyaan ini
tidak disertakan sebagai instrument penelitian untuk memperoleh data.
Hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel Tingkat Kebebasan
Memilih Kesempatan

diperoleh kesimpulan bahwa dari 4 (empat) item

pertanyaan yang diajukan, diperoleh 3(tiga) pertanyaan dinyatakan valid dengan
= 0,05. Adapun pertanyaan yang tidak valid adalah pertanyaan yang memiliki
jawaban yang sama, sehingga hasilnya tidak muncul dalam perhitungan.
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Tabel 3.12 Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan untuk Variabel Tingkat
Kebebasan Memilih Kesempatan
Pertanyaan

rhitung

Sign (2 tailed)

Keputusan

31

0,792

0,000

0,05

valid

32

0,850

0,000

0,05

valid

34

0,553

0,002

0,05

valid

Sumber: Hasil uji statistik korelasi Pearson (Product Moment)
Satu item pertanyaan yang tidak dapat diikutkan dalam instrument
penelitian karena memiliki jawaban yang sama yaitu pertanyaan no 33 adalah
pertanyaan yang tidak dapat digunakan untuk mengukur variabel Tingkat
Kebebasan Memilih Kesempatan. Pada tahapan selanjutnya, ketiga pertanyaan ini
tidak disertakan sebagai instrument penelitian untuk memperoleh data.
Hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel Tingkat Keberdayaan
Peternak diperoleh kesimpulan bahwa dari 8 (delapan) item pertanyaan yang
diajukan, diperoleh 6 (enam) pertanyaan dinyatakan valid dengan

= 0,05. Selain

terdapat pertanyaan yang tidak valid terdapat juga pertanyaan yang memiliki
jawaban yang sama.
Tabel 3.13 Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan untuk Variabel Tingkat
Keberdayaan Peternak
Pertanyaan
rhitung
Sign (2 tailed)
35
0,637
0,000
0.05
36
0,467
0,009
0,05
38
0,834
0,000
0,05
39
0,904
0,000
0,05
40
0,842
0,000
0,05
41
0,901
0,000
0,05
42
0,248
0,186
0,05
Sumber: Hasil uji statistik korelasi Pearson (Product Moment)

Keputusan
valid
valid
valid
valid
valid
valid
tidak valid

Terdapat satu item pertanyaan yang tidak dapat diikutkan sebagai
instrument penelitian karena memiliki jawaban yang sama yaitu pertanyaan no 37
dan pertanyaan no 42 yang dinyatakan tidak valid adalah pertanyaan yang tidak
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dapat digunakan untuk mengukur variabel Tingkat Keberdayaan Peternak. Pada
tahapan selanjutnya, kedua pertanyaan ini tidak disertakan sebagai instrument
penelitian untuk memperoleh data.
Instrumen dikatakan reliabel jika memberikan hasil pengukuran yang sama
ketika digunakan untuk mengukur objek yang sama dalam waktu yang berbeda
atau digunakan untuk mengukur sejumlah objek identik secara kurang lebih
bersamaan. Instrumen suatu konstruk dikatakan reliabel jika memiliki statistik
alpha

Cronbach

sekurang-kurangnya

0,70.

Namun

beberapa

peneliti

mensyaratkan nilai ini cukup sekurang-kurangnya 0,50 (Dachlan, 2014).
Rumus uji cronbach alpha:
=

…………………………….(3.2)

Keterangan:
r

: koefisien reliabilitas Cronbach Alpha

k

: banyaknya item
: jumlah varians item
: varians total

Rumus untuk varians total dan varians item:
)

=

Keterangan:

=

………………………….(3.3)

JKi = jumlah kuadrat seluruh skor item
JKs = jumlah kudrat subyek
Hasil uji Reliabilitas didapat dari perhitungan menggunakan program
Statistical Product and Service Solutions

(SPSS) dan pengujian reliabilitas

menggunakan uji statistik Cronbach Alpha. Dikatakan reliabel dengan standar
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dapat diterima (acceptable) jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,7, seperti
penjelasan yang terdapat di table 3.8.
Berdasarkan perhitungan dari masing-masing variabel dengan

= 0,05

diperoleh hasil uji Reliabilitas instrument sebagai berikut:
Tabel 3.14 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian
No
1

Variabel
Cronbach
Tingkat Kebergunaan
0,730
Komoditas Peternak
2
Tingkat Keterampasan
0,774
Kemampuan Peternak
0,766
3
Tingkat Kapabilitas
Peternak
4
Tingkat Kebebasan
0,792
Memilih Kesempatan
0,786
5
Tingkat Keberdayaan
Peternak
Sumber: Hasil uji statistik Cronbach Alpha

Nilai Kritis
0,70

Keputusan
Reliabel

0,70

Reliabel

0,70

Reliabel

0,70

Reliabel

0,70

Reliabel

J. Teknik Analisis Data
Data kuantitatif yang diperoleh dari responden, akan dianalisis dengan
Analisis Jalur. Untuk penelitian yang penulis rancang tentang “Keberdayaan
Peternak Sapi Perah Dengan Pendekatan Kapabilitas” memiliki 5 (lima) variabel
laten, maka yang akan penulis lakukan adalah :
a. Memeriksa validitas dan reliabilitas instrumen dan keterkaitan variabel
manifes/indikator dengan variabel latennya.
b. Mencari besarnya pengaruh variabel-variabel eksogen terhadap
variabel endogen secara gabungan maupun secara parsial.
c. Menguji kecocokan model didasarkan data riset dengan teori yang ada.
d. Melakukan penguraian korelasi antar variabel dengan melihat
pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total dan
pengaruh faktor lain.
Perhitungan analisis jalur menggunakan teknik regresi linier, maka asumsi
umum regresi linear adalah sebagai berikut (Sarwono, 2011), yaitu:
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a. Model regresi harus layak. Kelayakan diketahui jika angka signifikansi
pada ANOVA sebesar < 0,05
b. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak.
Kelayakan ini diketahui jika angka Standard Error of Estimate <
Standard Deviation.
c. Koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji t
Koefisien regresi signifikan jika t hitung> t tabel (nilai kritis).
d. Memenuhi persyaratan uji asumsi untuk regresi majemuk.
Langkah-langkah uji analisis jalur adalah sebagai berikut (Sarwono, 2011;
Riduwan & Engkos, 2011) :
a. Merancang model berdasarkan teori
b. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural
c. Menghitung koefisien jalur berdasarkan koefisien regresi
d. Uji secara keseluruhan hipotesis statistik yang dirumuskan. Kaidah
pengujian dengan menggunakan uji F
e. Uji secara individu dari hipotesis statistik yang dirumuskan. Kaidah
pengujian dengan menggunakan uji t
f. Validasi hasil analisis.
g. Meringkas dan menyimpulkan.

(1)

Merancang model berdasarkan teori
Model secara teoritis telah didapatkan seperti pada gambar 2.5 yaitu

tentang rancangan model keberdayaan peternak sapi perah dengan pendekatan
kapabilitas. Berdasarkan penelusuran landasan teori dan konsep kaitannya dengan
pengaruh antar variabel adalah sebagai berikut :
(a) Kebergunaan komoditas mempengaruhi kapabilitas (diteori Clark, 2006)
(b) Keterampasan kemampuan mempengaruhi kapabilitas (diteorikan Sen,
1988)
(c) Kapabilitas mempengaruhi kebebasan memilih (diteorikan Sen, 1999)
(d) Keterampasan kemampuan mempengaruhi kebebasan memilih (diteorikan
Sen, 1988)

commit to user

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
106

(e) Kebebasan memilih mempengaruhi keberdayaan (diteorikan oleh Sen,
1988)
Berdasarkan teori yang telah terbangun maka model berdasarkan teori adalah
sebagai berikut:

Tingkat
Kebergunaan
Komoditas oleh
Peternak (X1)
Tingkat
Kapabilitas
(Y1)
Tingkat
Keterampasan
Kemampuan
Peternak (X2)

Tingkat
Kebebasan
Memilih
Kesempatan oleh
Peternak (Y2)

Keberdayaan
Peternak (Y3)

Gambar 3.2. Model Didasarkan pada Teori
Adapun indikator-indikator dari hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel
indikator variabel
Tabel 3.15 Indikator Variabel
Variabel
1. Tingkat Kebergunaan 1.
Komoditas (Functional 2.
Commodity) Peternak 3.
(X1)

Indikator
Kebergunaan pendapatan.
Kebergunaan barang yang dimiliki.
Kebergunaan non barang (ketrampilan) yang
dimiliki.

2. Tingkat Keterampasan 1.
kemampuan (Capability
Deprivation) Peternak 2.
(X2)
3.

Keterampasan kemampuan sebagai penentu dalam
usaha ternak sapi perah
Keterampasan kemampuan meraih informasi
tentang usaha ternak sapi perah
Keterampasan kemampuan meraih pengetahuan
dan ketrampilan tentang usaha ternak sapi perah.
Keterampasan kemampuan melakukan kerjasama
antar peternak/ collective action.

4.
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Variabel
5.
6.

3. Tingkat Kapabilitas
(Capability) Peternak
(Y1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4. Tingkat Kebebasan
Memilih (Freedom of
Choice) Kesempatan

1.
2.

(Y2)

3.

5. Tingkat Keberdayaan 1.
(Functioning) Peternak 2.
(Y3)

3.
4.
5.
6.

Indikator
Keterampasan kemampuan mengakses teknologi
baru untuk usaha ternaknya
Keterampasan kemampuan mengubah
citra/gambaran buruk yang diberikan masyarakat
tentang peternak
Penggunaan sarana beternak
Penggunaan sarana dan prasarana komunikasi
Tingkat pendidikan
Kemampuan berinteraksi dengan orang lain
Saling bekerjasama
Kepercayaan dengan orang lain
Kontak dengan orang lain
Dukungan dari orang lain
Kepedulian terhadap sesame
Keterlibatan dalam aktivitas masyarakat di
lingkungannya
Membantu orang lain
Pengambilan resiko
Berinisiatif
Memiliki motif berprestasi
Keterbukaan terhadap pengalaman
Kebebasan memilih kesempatan menentukan
yang diinginkan.
Kebebasan memilih kesempatan mengikuti
program-program dari pemerintah.
Kebebasan memilih kesempatan mengikuti
kegiatan masyarakat
Kepemilikan modal untuk usaha ternak
Kepemilikan lahan untuk memenuhi hijauan
ternak sapinya
Kepemilikan ketrampilan menjalankan usaha
Kepemilikan penguasaan teknologi baru untuk
usaha
Kepemilikan cara mengubah citra/gambaran
buruk yang diberikan masyarakat
Kepemilikan penguasaan cara berproduksi

Berangkat dari variabel-variabel yang dikaji, maka model diagram jalur
adalah sebagai berikut:
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2

3

1

Tingkat
Kebergunaan
Komoditas oleh
Peternak (X1)
Tingkat
Kebebasan
Memilih
Kesempatan oleh
Peternak (Y2)

Tingkat
Kapabilitas
(Y1)
Tingkat
Keterampasan
Kemampuan
Peternak (X2)

Keberdayaan
Peternak (Y3)

Gambar 3.3. Model Diagram Jalur
Keterangan:
: residual/error term

Adapun Model diagram jalur yang terbangun dengan X1 dan X2 sebagai variabel
eksogen, Y1, Y2, dan Y3 sebagai variabel endogen adalah sebagai berikut :
Py1

1
1

2

Py2
Tingkat
Kebergunaan
Komoditas oleh
Peternak (X1)

3
3

Py3x1
Py1x1
Tingkat
Kapabilitas
(Y1)

rx1x2

Tingkat
Keterampasan
Kemampuan
Peternak (X2)

Py3

2

Py1x2

Py2y1

Py2x2

Tingkat
Kebebasan
Memilih
Kesempatan oleh
Peternak (Y2)

Py3y2

Py3x2

Gambar 3.4. Diagram Jalur dari Keberdayaan Peternak
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(2) Jalur didalam Persamaan Struktural.
Struktur Jalur dari diagram jalur Keberdayaan Peternak terdiri dari 3 (tiga )
Sub Struktur.
Sub Struktur 1:
1

Tingkat Kebergunaan
Komoditas oleh
Peternak (X1)

Py1

1

Py1x1
Tingkat Kapabilitas
Peternak (Y1)
Py1x21x2

Tingkat
Keterampasan
Kemampuan
Peternak (X2)

Gambar 3.5. Model Sub Struktur I
Hipotesis yang menyatakan: Tingkat Kebergunaan Komoditas oleh
Peternak (X1) dan Tingkat Keterampasan Kemampuan Peternak (X2) pengaruh
terhadap variabel Tingkat Kapabilitas Peternak (Y1). didapatkan persamaan
pertama (I), sebagai berikut :
Y1 = Py1x1X1 + Py1x2X2 + Py1

1

1

……………………(3.4)

Sub Struktur II:

2

Py2

Tingkat
Kapabilitas
(Y1)
Tingkat
Keterampasan
Kemampuan
Peternak (X2)

Py2y1

Py2x2

Gambar 3.6. Model Sub Struktur II
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Hipotesis yang menyatakan: Tingkat Keterampasan Kemampuan Peternak
(X2) dan variabel Tingkat Kapabilitas Peternak (Y1) pengaruh terhadap variabel
Tingkat Kebebasan Memilih Kesempatan oleh Peternak, didapatkan persamaan
pertama (II) sebagai berikut:
Y2 = Py2x2 X2 + (Py2y1) Y1 + Py2

2

2

………………….(3.5)

Sub Struktur III
3
Py3

Py3x1

Tingkat
Kebergunaan
Komoditas oleh
Peternak (X1)

Tingkat
Kebebasan
Memilih
Kesempatan oleh
Peternak (Y2)

Tingkat
Keterampasan
Kemampuan
Peternak (X2)

Py3y2

Keberdayaan
Peternak (Y3)

Py3x2
Gambar 3.7. Bagan Model Sub Struktur III

Hipotesis yang menyatakan: variabel Tingkat Kebergunaan Komoditas
oleh Peternak, variabel Tingkat Keterampasan Kemampuan Peternak (X2) dan
variabel Tingkat Kebebasan Memilih Kesempatan oleh Peternak (Y2) berpengaruh
terhadap variabel Keberdayaan Peternak (Y3), didapatkan persamaan pertama (III)
sebagai berikut:
Y3 = Py3x1 X1 + Py3x2 X2 + (Py3y2) Y2 + Py3

3

3

……………. (3.6)

(3) Menghitung koefisien jalur berdasarkan koefisien regresi. Dilakukan dengan
bantuan Program SPSS 18
(4) Uji secara keseluruhan hipotesis statistik yang dirumuskan. Kaidah pengujian
dengan menggunakan uji F. Dilakukan dengan bantuan Program SPSS 18
(5) Validasi hasil analisis.
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Hasil analisis dengan menggunakan analisis jalur yang dibantu program
SPSS dapat divalidasi dengan cara sebagai berikut (Sarwono, 2011; Solimun,
2002; Riduwan & Engkos, 2008):
(a) Untuk menilai kelayakan model digunakan nilai probabilitas atau nilai
signifikansi (sig). Nilai Sig didapat dari hasil perhitungan ANOVA
didalam tabel ANOVA. Ketentuannya jika nilai sig < 0,05 maka model
mempunyai kelayakan tinggi. Jika sebaliknya, maka kelayakan model
adalah rendah.
(b) Untuk menilai ketepatan prediktor (variabel eksogen), digunakan nilai
standard error of estimate. Ketentuannya jika angka standard error of
estimate lebih kecil dari standard deviation maka predictor memiliki
kelayakan yang tinggi. Standard error of estimate diperoleh pada tabel
Model Summary dan Standard Deviation diperoleh dalam tabel
Descriptive Statistic.
(c) Untuk menguji kelayakan nilai koefisien regresi, digunakan nilai t dalam
tabel coefficient. Ketentuanya adalah sebagai berikut, koefisien regresi
dinyatakan signifikan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (nilai
kritis).
(d) Untuk melihat kesesuaian

(goodness of fit) model dengan teori,

digunakan nilai R2. Ketentuannya jika nilai R2 mendekati 1, maka model
memiliki kesesuaian dengan teori semakin baik. Nilai R2 diperoleh dari
tabel Model Summary.
(e) Adapun pengujian model digunakan Theory Trimming (Solimun, 2002)
dan

Model Trimming (Riduwan&Engkos, 2008). Model Trimming

digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur dengan
cara mengeluarkan dari model, variabel eksogen yang koefisien jalurnya
tidak signifikan. Selanjutnya menghitung ulang koefisien jalurnya.
(f) Uji kesesuaian model (goodness-of-fit test) untuk menguji model yang
diusulkan memiliki kesesuaian (fit) dengan data atau tidak. Menurut
Shumacker & Lomax (1996 cit. Riduwan & Engkos, 2008) menguji fit
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ini dapat mengunakan statistic kesesuaian model koefisien Q dengan
rumus:
Q=

…………………………..(3.7)

Keterangan rumus:
Q

= koefisien Q
= 1- (1=

Apabila

).(1-

)….(1-

)

setelah dilakukan trimming
=1 mengindikasikan model fit sempurna. Jika Q < 1, untuk

menentukan fit tidaknya model maka statistic koefisien Q perlu diuji
dengan statistik W yang dihitung dengan rumus:

Whitung = -(N-d)lnQ …………………………..(3.8)
Keterangan rumus :
N

= ukuran sampel

d

= banyaknya koefisien jalur yang tidak sifnifikan
= koefisien determinasi multipel untuk model yang diusulkan
= koefisien determinasi multiple setelah dilakukan trimming

(g) Uji validitas model dekomposisi Analisis Jalur dari Keberdayaan
Peternak.
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan koefisien jalur hitung
dengan koefisien korelasi tabel. Hal ini dimungkinkan karena koefisien
jalur pada hakikatnya merupakan koefisien korelasi sederhana yang
terkoreksi (Supardi, 2016).

commit to user

