3. III. METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif
kuantitatif. Prasetyo dan Miftahul (2011) mengatakan bahwa penelitian
eksplanatif atau kausal dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang
mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi yang membuktikan adanya hubungan
dipengaruhi mempengaruhi dan sebab akibat. Hasil akhir dari penelitian ini
adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Tujuan dari penelitian
eksplanatif adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki
keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat.
Metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis
kuantitatif.

Menurut Singgih (2006), kuantitatif adalah penelitian yang

melibatkan lima komponen informasi ilmiah yaitu teori, hipotesis, observasi,
generalisasi empiris dan penerimaan atau penolakan hipotesis. Mengandalkan
adanya populasi dan teknik penarikan sampel. Kuisioner juga merupakan
instrumen yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk
mengumpulkan data. Kegiatan selanjutnya adalah mengemukakan variabel
penelitian dalam analisis datanya dan yang terakhir berusaha menghasilkan
kesimpulan secara umum, baik yang berlaku untuk populasi dan atau sampel
yang diteliti.
Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik survei.
Singarimbun dan Effendi (1995), menyatakan teknik survei adalah teknik yang
dilakukan dengan mengamati dan menyelidiki secara kritis terhadap suatu
permasalahan yang ada di suatu daerah atau lokasi tertentu. Pengamatan dan
penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang
sebenar-benarnya. Teknik ini mengambil sampel dari suatu populasi, lalu
mengambil informasi dengan alat bantu yaitu kuesioner untuk pengumpulan
data, kemudian data tersebut diolah dengan maksud untuk menjelaskan
hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.
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B. Metode Penentuan Lokasi Penelitian
Penentuan lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (purposive) yaitu
dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang di sesuaikan
dengan tujuan penelitian (Singarimbun dan Effendi, 1995). Lokasi yang dipilih
yaitu Desa Gempol, Desa Gledeg dan Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa Gempol, Desa Gledeg dan Desa
Jurangjero dipilih penulis karena menjadi desa pelopor inovasi pengendalian
hama tikus alami dengan agensia hayati burung hantu (Tyto alba) di Kecamatan
Karanganom.
Program Pengendalian Hama Tikus Alami dengan Agensia Hayati
Burung Hantu (Tyto alba) merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi
serangan hama tikus yang meresahkan petani setempat. Berawal di Tahun 2012,
di tiga desa tersebut mengalami serangan hama tikus besar-besaran. Lalu dari
BPP Kecamatan Karanganom menawarkan untuk mengikuti pelatihan di Desa
Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak mengenai pemanfaatan
burung hantu untuk mengendalikan hama tikus.
Kelompok petani berinisiatif untuk membangun rumah burung hantu
sendiri. Para petani di Kecamatan Karanganom khususnya di Desa Gempol,
Desa Gledeg dan Desa Jurangjero bergotong royong mengumpulkan uang
sumbangan untuk membuat rumah burung hantu untuk beberapa patok lahan
milik petani. Namun dikarenakan bahan material rumah burung hantu yang
seadanya membuat rubuha tersebut tidak bisa awet terpapar berbagai kondisi
cuaca terutama disaat hujan badai rumah burung hantu tersebut rawan roboh.
Maka dari itu BPP Kecamatan Karanganom memfasilitasi para petani dengan
adanya program Rubuha (Rumah Burung Hantu), konservasi dan melindungi
ekosistem burung hantu melalui peraturan-peraturan atau undang-undang
tingkat desa yang telah dibuat. Mayoritas petani setempat mendukung penuh
program ini.
C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Menurut Mardikanto (2006), populasi adalah keseluruhan individu,
keadaan atau gejala yang dijadikan obyek penelitian. Populasi adalah jumlah
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(Effendi dan Tukiran, 2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah petani di Kecamatan Karanganom khususnya di Desa Jurangjero, Desa
Gledeg dan Desa Gempol.
Tabel 3.1 Sebaran Populasi Petani di Kecamatan Karanganom
No. Desa/Kelurahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jambeyan
Jungkare
Karanganom
Kadirejo
Blanceran
Kunden
Troso
Brangkal
Jurangjero
Gledeg
Karangan
Tarubasan
Beku
Gempol
Pondok
Jeblog
Soropaten
Padas
Ngabeyan
JUMLAH

Jumlah
Petani
183
145
98
121
191
217
74
165
160
129
117
162
35
213
217
86
200
77
226
2.816

Sudah/Belum
Menerapkan Program
Belum
Belum
Belum
Belum
Sudah
Belum
Belum
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Belum
Sudah
Sudah
Belum
Belum
Belum
Belum
Sudah

Populasi
Penelitian
√
√
√
-

Sumber : Data Sekunder 2020
Menurut Setiawan (2018) sampel adalah sebagian dari populasi yang
karakteristiknya hendak diteliti dimana jumlah elemen dalam sampel lebih
sedikit daripada elemen populasinya. Penentuan sampel dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan

proportional random sampling, menurut

Mardikanto (2006) sistem ini yaitu pengambilan sampel dengan menetapkan
jumlah tergantung besar kecilnya sub populasi atau kelompok yang akan
diwakili. Menurut Arikunto (2006) jika subjeknya kurang dari 100 orang lebih
baik diambil semuanya, jika subjeknya dalam jumlah besar atau lebih dari 100
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orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Sampel yang diambil
dalam penelitian ini sebanyak 10%, dengan rumus sebagai berikut :
𝑛 = N × 10%
𝑛 = 502 × 10%
𝑛 = 50,2
Berdasarkan perhitungan diatas ukuran sampel yang digunakan untuk
penelitian ini dibulatkan menjadi 50 orang. Kerlinger dan Lee (2000)
menyarankan sebanyak 30 sampel sebagai jumlah minimal sampel dalam
penelitian kuantitatif. Berdasarkan saran Rescoe (1928) dalam Sugiyono (2013)
tentang ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai
dengan 500. Keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 502 petani, sesuai
dengan rumus tersebut maka jumlah sampel petani yang diambil adalah 50
petani. Penentuan jumlah sampel untuk masing-masing petani ditentukan
dengan rumus:
𝑛𝑖 =

𝑛𝑘
𝑛
𝑁

Keterangan :
ni = Jumlah respoden dari masing-masing kelompok tani
nk = Jumlah petani dari tiap kelompok tani sebagai responsden
N = Jumlah populasi atau jumlah petani
n = Jumlah petani respoden (sampel) yang diambil (50 sampel) Jumlah
sampel dalam penelitian ini sesuai dengan rumus di atas dapat dilihat pada
Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Jumlah Sampel Desa, Kelompok Tani dan Jumlah Petani yang
Terpilih di Kecamatan Karanganom
Nama
Desa
1. Jurangjero

No.

2. Gledeg
3. Gempol

Nama
Kelompok Tani
Daya Bumi
Wira Bumi
Karya Bumi
Tani Mulya I
Tani Mulya II
Dewi Ratih I
Dewi Ratih II
Sri Mulih

Jumlah
Sumber : Data Sekunder 2020

Jumlah
Petani
68
68
24
82
47
97
52
64
502

Sampel Terpilih
(Orang)
7
7
2
8
5
10
5
6
50
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Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
teknik accidental sampling, menurut Sugiyono (2009) teknik accidental sampling
merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti
dan dipandang sesuai sebagai sumber data. Pengambilan sampel terpilih dilakukan

secara random pada masing-masing kelompok tani disetiap desa yang terpilih.
Pengambilan sampel secara random merupakan teknik pengambilan sampel
penelitian secara acak tanpa melihat latarbelakang subyek penelitian dalam hal
ini yaitu petani di Kecamatan Karanganom. Random sampling adalah teknik
pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa
memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pengambilan data dengan
teknik wawancara menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan
akan dipandu oleh peneliti.
D. Jenis dan Sumber Data
Jenis sumber data pada penelitian ini disajikan dengan Tabel 3.3 sebagai
berikut.
Tabel 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian
No.
1.

2.

3.

4.

Data
Data Pokok:
Identitas Responden
a. Nama Responden
b. Nama Kelompok Tani
c. Alamat
Faktor pembentuk respons
a. Umur
b. Pendidikan formal
c. Pendidikan non formal
d. Pendapatan
e. Luas lahan
f. Akses informasi
Respons petani
a. Aspek kognitif
b. Aspek afektif
c. Aspek tindakan
Data Pendukung:
a. Keadaan alam
b. Keadaan penduduk
c. Keadaan pertanian

Jenis Data

Sumber Data

Kn

Kl

P

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Wawancara
Wawancara
Wawancara

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Wawancara
Wawancara
Wawancara

Sumber : Hasil olahan data sekunder 2020

✓
✓
✓

S

✓
✓
✓

Teknik
Pengumpulan
Data

Dokumentasi
Pencatatan
Pencatatan
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Observasi merupakan pengamatan secara sengaja dan sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti di lapangan. Tujuan observasi atau pengamatan
adalah memahami ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasi elemenelemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks
dalam pola-pola tertentu. Menurut Sugiyono (2013), observasi tidak selalu
dengan objek manusia tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi yang
dilakukan di lokasi penelitian yaitu dengan melihat keadaan lokasi penelitian
baik dari kondisi alamnya yaitu lahan persawahan maupun tingkah laku
manusianya.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan bertanya secara langsung
kepada responsden dengan menggunakan kuesioner yang bertujuan untuk
memperoleh informasi yang relevan.
3. Pencatatan, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat hal-hal yang
diperlukan dalam penelitian, baik yang diperoleh dari responden yang
mewakili populasi maupun dari data yang lain.
4. Dokumentasi, yaitu pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat
hasil penelitian.
F. Metode Analisis Data
Metode analisis data adalah pengolahan data hasil penelitian untuk
memperoleh suatu kesimpulan setelah data penelitian terkumpul. Metode
analisis data yang digunakan adalah:
Pengukuran Instrumen Penelitian
a. Uji Validitas
Uji validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang
menunjukkan ketetapan dan kesahihan terhadap suatu data yang mengarah
pada ketepatan interpretasi suatu produk data yang didapat dari hasil
lapang. Menurut Arikunto (2010) validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Metode
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pengujian yang digunakan dalam uji validitas adalah menggunakan
korelasi Pearson (Produk Momen Pearson). Analisis ini dilakukan dengan
cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor
total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Pengujian dilakukan
dengan membandingkan nilai r pearson (r hitung) dengan r tabel (0,444)
dengan taraf signifikansi 0,05. Maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah
sebagai berikut:
1) Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) dan bernilai positif,
maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan
terhadap skor total dan dinyatakan valid.
2) Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) dan bernilai positif,
maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak memiliki korelasi
signifikan terhadap skor total dan dinyatakan tidak valid.
Uji Validitas dilakukan terhadap keseluruhan responden yang
termasuk dalam sampel penelitian. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:
1) Uji validitas dilakukan pada instrumen variabel umur (X1), variabel
pendidikan formal (X2), variabel pendidikan non formal (X3), variabel
pendapatan (X4), variabel luas lahan (X5) dan variabel akses informasi
(X6) menggunakan 11 pertanyaan dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil
yang didapat 11 pertanyaan valid karena r hitung ≥ r tabel, sehingga
semua instrumen pertanyaan dapat digunakan untuk pengukuran
variabel.
2) Tingkat respons petani (aspek kognitif (Y1), aspek afektif (Y2) dan
aspek tindakan (Y3) menggunakan 21 pertanyaan dengan taraf
signifikansi 0,05. Hasilnya 21 pertanyaan valid, sehingga semua
instrumen pertanyaan dapat digunakan untuk pengukuran variabel.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketetapan suatu
instrumen atau alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama walaupun
dalam waktu yang berbeda. Menurut Sugiyono (2010) reliabilitas
instrumen yaitu suatu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk
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mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama.
Penelitian ini menggunakan kaidah reliabilitas Guilforf sebagai dasar
untuk menentukan kriteria interpretasi yaitu Sangat Reliabel jika nilai
Cronbach’s Alpha > 0,9, Reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha, Cukup
Reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha 0,4 – 0,69, Kurang Reliabel jika nilai
Cronbach’s Alpha 0,2 – 0,39, dan Tidak Reliabel jika nilai Cronbach’s
Alpha < 0,2. Hasil yang didapat dari pengujian ini seluruh instrumen
memiliki nilai korelasi 0,907 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur
sudah reliabel dan dapat digunakan sebagai pengukur variabel penelitian.
Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis
kuantitatif korelasi Rank Spearman (𝑟𝑠 ). Penelitian ini mengolah data
menggunakan program IBM SPSS 17.0. Metode analisis data yang digunakan
adalah:
1. Uji Lebar Interval
Untuk mengetahui tingkat respons petani terhadap program burung
hantu sebagai agensia hayati dapat dikategorikan sangat tinggi, tinggi,
ragu-ragu, tidak setuju. Pengukurannya dengan menggunakan rumus lebar
interval kelas, yaitu :
Lebar Interval : Nilai Tertinggi – Nilai Terendah
Jumlah Kelas
2. Uji Korelasi Rank Spearman
Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik sosial ekonomi
petani (X) dengan respons petani (Y) menggunakan rumus analisis
korelasi Rank Spearman (𝑟𝑠 ). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada
tidaknya keeratan hubungan antar variabel bebas yakni karakteristik sosial
ekonomi petani (X) dengan variabel terikat yaitu tingkat respons petani
(Y). Rumus korelasi Rank Spearman yang digunakan menurut Siegel
(1997) adalah sebagai berikut :
𝑟𝑠 = 1 −

2
6 ∑𝑁
𝑖=1 𝑑𝑖
𝑁3 − 𝑁
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Keterangan :
𝑟𝑠 : Koefisien korelasi rank spearman
N : Jumlah sampel
di : selisih ranking antar variabel
Tingkat signifikansi 𝑟𝑠 diuji dengan tingkat kepercayaan 95%.
Arah korelasi (hubungan) akan mempunyai arti jika hubungan antar
variabel tersebut bernilai signifikan. Dikatakan ada hubungan yang
signifikan, yaitu :
a. Apabila sig. (2-tailed) > α = 0,05 , maka H0 diterima/H1 ditolak yang
berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik sosial
ekonomi petani (X) dengan respons petani terhadap Program
Pengendalian Hama Tikus Alami dengan Agensia Hayati Burung Hantu
(Tyto alba) (Y) di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah.
b. Apabila sig. (2-tailed) < α = 0,05 , maka H0 ditolak/H1 diterima yang
berarti terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik sosial
ekonomi petani (X) dengan respons petani terhadap Program
Pengendalian Hama Tikus Alami dengan Agensia Hayati Burung Hantu
(Tyto alba) (Y) di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah.

