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III.

METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian
Metode dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif memusatkan pada pengumpulan data
yang berupa angka-angka untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan
alat-alat analisis kuantitatif dengan perhitungan matematika. Penelitian
kuantitatif memiliki keunggulan yaitu mampu memberikan penilaian yang
lebih obyektif (Sugiyono, 2014). Penelitian kuantitatif digunakan untuk
meneliti pada sampel dalam populasi tertentu, teknik pengambilan sampel
dalam populasi dilakukan secara random dan analisis data bersifat statistik
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Teknik pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik survei. Teknik
survei yaitu pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan
keterangan yang sebenarnya terhadap suatu persoalan tertentu dalam suatu
daerah. Penelitian survei umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya
mengambil sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi.
B. Teknik Penentuan Lokasi Penelitian
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu
di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih
karena Kecamatan Polokarto merupakan kecamatan yang memiliki petani
paling banyak yang mengajukan PATB di Kabupaten Sukoharjo sebesar 236
ha (Dinas Pertanian, 2020). Sehingga penting untuk dikaji bagaimana sikap
petani di Kecamatan Polokarto terhadap program PATB.
C. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014).
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota
kelompok tani yang berada di Kecamatan Polokarto yang mengikuti
program PATB.
Tabel 3. 1 Data Jumlah Petani yang Mengikuti Program PATB di
Kecamatan Polokarto Tahun 2020
No

Desa

Kelompok Tani

Luas Lahan Jumlah
(Ha)
Petani
30
42

1

Polokarto

Marsudi Mulyo I

2

Polokarto

Ngudi Rejeki II

10

30

3

Genengsari

Tani

15

32

4

Tepisari

Sari Jaya

15

27

5

Bulu

Bulu I

20

35

6

Rejosari

Tani Rejosari

15

25

7

Mranggen

Tani Makmur II

30

63

135

254

Total
Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder
2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014), sampel merupakan bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari
populasi tersebut harus benar-benar mewakili populasi. Populasi petani
yang tercatat menerima program PATB di Kecamatan Polokarto sesuai data
dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo yaitu se jumlah 254 orang,
tersebar di 7 kelompok tani di Kecamatan Polokarto. Penentuan jumlah
sampel ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut:
𝑛=

𝑁
𝑁(𝑑)2 + 1

Keterangan:
n : Jumlah sampel
N : Jumlah populasi
d : Tarif kesalahan
Hasil perhitungan:
=

254
254 (0,1)2 + 1

= 73
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Pengambilan

sampel

pada

penelitian

ini

dilakukan

secara

proportional random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana
semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel
sesuai dengan porsinya, banyak atau sedikit populasi (Sugiyono, 2014).
Hasil dari perhitungan Rumus Slovin diperoleh 73 sampel dengan
pengambilan perkelompok. Berikut penentuan jumlah petani untuk
masing-masing kelompok tani ditentukan dengan rumus:

𝑁𝑖 =

𝑛𝑘
𝑥𝑛
𝑁

Keterangan:
Ni
nk

= Jumlah petani sampel masing-masing kelompok tani
= Jumlah petani dari masing-masing kelompok tani yang memenuhi
syarat sebagai responden
= Jumlah petani dari seluruh populasi
= Jumlah petani sampel yang diambil

N
n

Berdasarkan data dan rumus diatas, didapatkan sampel setiap
kelompok tani, distribusi jumlah responden dapat dilihat dalam tabel
berikut:
Tabel 3. 2 Distribusi Jumlah Responden
No

Desa

Kelompok Tani

Jumlah
Petani
42

Jumlah
Sampel
12

1

Polokarto

Marsudi Mulyo I

2

Polokarto

Ngudi Rejeki II

30

9

3

Genengsari

Tani

32

10

4

Tepisari

Sari Jaya

27

8

5

Bulu

Bulu I

35

11

6

Rejosari

Tani Rejosari

25

8

7

Mranggen

Tani Makmur II

63

15

254

73

Jumlah
Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder
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D. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1.

Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
obyek penelitian (petani) dan pengamatan langsung yang ada di lapangan.
Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan obyek
penelitian (petani) dengan menggunakan kuisioner sebagai alatnya. Data
yang dikumpulkan dari data primer dalam penelitian ini adalah luas lahan,
kedudukan petani dalam kelompok tani, tingkat pengalaman responden,
tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan nonformal, dan tingkat
keterpaan media massa serta sikap responden terhadap program PATB.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari instansi atau
lembaga yang berkaitan dengan penelitian dengan cara mencatat langsung
data yang bersumber dari dokumentasi yang ada. Data sekunder yang
dikumpulkan dalam penelitian ini berupa monografi, keadaan alam,
keadaan penduduk, keadaan pertanian yang ada di Kecamatan Polokarto,
Kabupaten Sukoharjo serta data pendukung berupa Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB).
Tabel 3. 3 Jenis dan Data yang digunakan dalam Penelitian
No.
1

Data yang diperlukan
(1)
Data Pokok
Identitas Responden
a. Nama Responden
b. Umur
c. Alamat
d. Jenis Kelamin
e. Pekerjaan
f. Luas Lahan
g. Kedudukan Responden dalam
Kelompok Tani

Jenis
Data
(2)
P
S

√
√
√
√
√
√
√

Sifat
Data
(3)
Kn Kl

√
√
√
√
√
√
√

Sumber Data
(4)

Responden
Responden
Responden
Responden
Responden
Responden
Responden
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2

3

(1)
Faktor-faktor Pembentuk Sikap
1) Pengalaman pribadi
1) Pendidikan formal
3) Pendidikan nonformal
4) Pengaruh Orang lain
5) Jumlah media massa
Sikap Petani
a. Terhadap tujuan program
b. Terhadap pelaksanaan program
c. Terhadap manfaat program
Data Pendukung
a. Kondisi Geografis
b. Keadaan Penduduk
c. Keadaan Pertanian

(2)

(3)

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Responden
Responden
Responden
Responden
Responden

√
√
√

√
√
√

Responden
Responden
Responden

√
√
√

Instansi
Instansi
Instansi

√
√
√

(4)

Sumber: Data Primer
E. Teknik Pengumpulan Data
Data-data

yang

diperlukan

dalam

penelitian

ini

dikumpulkan

menggunakan cara-cara sebagai berikut:
1.

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab
secara langsung antara peneliti dan responden dengan menggunakan
panduan (kuisioner) yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Kuesioner
tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan variabel
yang diamati. Variabel dalam penelitian ini yakni mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi sikap dan sikap petani terhadap program PATB di
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

2.

Observasi, yaitu aktivitas pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan

secara

sistematis

terhadap

obyek

penelitian

untuk

mendapatkan data-data yang berhubungan dengan program PATB.
3.

Dokumentasi dan Pencatatan, yaitu pengumpulan data dengan mengutip
dan mencatat sumber-sumber informasi dari pustaka-pustaka maupun
instansi-instansi yang terkait dengan penelitian.
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F. Metode Analisis Data
Pengujian statistik diawali dengan pengujian validitas dan reliatbilitas
data penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan dan kehandalan
alat pengukur data (kuesioner):
1. Uji Validitas dan Reliabilitas
c. Uji Validitas
Uji validitas merupakan uji ketepatan atau kecermatan sebuah
instrumen penelitian dalam mengukur apa yang ingin diukur. Alat ukur
yang valid akan memiliki tingkat kesalahan yang kecil sehingga angka
yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai angka yang sebenarnya atau
angka yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Menurut Ghozali
(2009), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya
suatu kuesioner. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan
program SPSS.
Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan kepada 30 responden
yang memiliki kriteria sesuai dengan sampel penelitian yang ditentukan.
Pengujian menggunakan korelasi Bivariate Pearson. Keputusan yang
diambil berdasarkan nilai r hitung, apabila r hitung > r tabel (0,361) maka
item yang diuji validitasnya dinyatakan valid. Begitupun sebaliknya
apabila nilai r hitung < r tabel (0,361) maka item yang diuji dinyatakan
tidak valid.
d. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh
mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran
dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat
pengukuran yang sama pula (Siregar, 2014). Uji reablitias digunakan
untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel
yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau
dapat diandalkan.
Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan kepada 30 responden
yang memiliki kriteria sesuai dengan sampel penelitian yang ditentukan.
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Pengujian menggunakan analisis cronbach’s alpha dengan bantuan
program SPSS. Menurut Akbar (2007), reliabilitas suatu konstruk
variabel dikatakan baik jika memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,60.
2.

Menganalisis sikap petani dan faktor-faktor pembentuk sikap dalam
penelitian ini diukur dengan memberikan skor 5 (tertinggi) hingga 1
(terendah) yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju
untuk pernyataan positif maupun negatif. Kategori pengukurannya dengan
menggunakan rumus lebar interval, yaitu:

3.

Mengetahui hubungan faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap petani
terhadap Program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB). Untuk mengetahui
hubungan antara faktor pembentuk sikap dengan sikap petani terhadap
Program Perluasan Areal Tanam Baru dapat diketahui dengan rumus
koefisien Rank Spearman (Siegel, 1997):

Keterangan:
rs = koefisien korelasi Rank Spearman
N = jumlah sampel masyarakat
di = selisih ranking antar variabel
Untuk menguji tingkat signifikasi hubungan digunakan uji t karena sampel
yang diambil lebih dari 10 (N>10) dengan tingkat kepercayaan 95% dengan
rumus (Siegel, 1997):
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Kesimpulan:
1) Jika thitung ≥ ttabel maka Ho ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan
antara faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap dengan
sikap petani terhadap program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB).
2) Jika thitung < ttabel maka Ho diterima, artinya tidak ada hubungan yang
signifikan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap
dengan sikap petani terhadap program Perluasan Areal Tanam Baru
(PATB).
4.

Analisis data untuk mengetahui perbedaan sikap petani berdasarkan luas
lahan yang dimiliki dalam program PATB dengan menggunakan uji Mann
Whitney sebagai berikut:
U1 = n1 . n2 +

n1 (n1 + 1)
− ∑ R1
2

Keterangan:
U1 = Statistik Uji 1
R1 = Jumlah ranking sampel
n1 = Banyaknya anggota sampel 1
n2 = Banyaknya anggota sampel 2

