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3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Mengingat tenaga, waktu dan biaya yang terbatas maka penelitian ini 

dilaksanakan di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga 

pada tanggal 20 Desember 2013 sampai 21 Maret 2014. Pemilihan tempat 

penelitian dengan pertimbangan bahwa banyaknya masyarakat yang 

mengusahakan padi sawah. 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian 

deskriptif. Deskriptif merupakan peneletian yang bertujuan untuk menjelaskan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang 

timbul dimasayarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang 

terjadi dengan cara melakukan pengujian hipotesa (Burhan, 2005). Pengambilan 

data dengan metode survey, metode survey merupakan penelitian yang 

memungkinkan menggeneralisasi suatu gejala sosial atau variabel sosial tertentu 

kepada gejala sosial atau variabel sosial dengan populasi yang lebih besar 

(Burhan, 2005). 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh dengan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang telah 

disiapkan, sedangkan data sekunder digunakan sebagai penguat data primer yang 

diperoleh dari hasil studi pustaka, internet, dan instansi-instansi yang terkait 

seperti: Dinas Pertanian, Bappeda, Kelurahan Kauman Kidul. 

3.4. Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah petani padi sawah di Kelurahan Kauman 

Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sebesar 177 orang. Pengambilan 

sampel dilakukan secara “Purposive Sampling” sebesar 30 dengan pertimbangan 

petani yang menanam padi pada tahun 2009 dan 2012. Menurut Wirartha (2006) 

ukuran minimum untuk penelitian deskriptif adalah 10% dari populasi. 
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3.5. Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dependen dan 

independen, dependen yaitu : produktivitas padi sawah (Y) dan independen yaitu : 

benih (X1), pupuk (X2), pestisida (X3), tenaga kerja dalam keluarga (X4), tenaga 

kerja luar keluarga (X5), pengalaman bertani (X6), kearifan lokal (D1), perubahan 

iklim (D2). Jenis variabel dan skala pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Jenis Variabel dan Skala Pengukuran 

No. Jenis Variabel  Skala Pengukuran

1. Produktivitas padi sawah (Y) Rasio

2. Benih (X1) Rasio

3. Pupuk (X2) Rasio

4. Pestisida (X3) Rasio

5. Tenaga keja dalam keluarga (X4) Rasio

6. Tenaga kerja luar keluarga (X5) Rasio

7. Pengalaman bertani (X6) Rasio

8. Kearifan lokal (D1) Nominal

9. Perubahan Iklim (D2) Nominal

10. Pendapatan tahun 2009 dan 2012 Rasio  

3.6. Teknik Analisis Data 

Untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas padi sawah di 

Kelurahan Kauman Kidul digunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dengan 

model regresi linear yang ditansformasi ke dalam logaritma natural (ln), 

sedangkan untuk menguji perbedaan produktivitas padi sawah dan pendapatan 

petani padi sawah tahun 2009 dan 2012 digunakan uji beda rata-rata,  adapun 

langkah-langkah penyajian data hasil penelitian yaitu : 

1. Tabulasi data 

2. Analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dengan model regresi linear yang 

ditansformasi ke dalam logaritma natural : (i) Menyusun Persamaan fungsi 

produksi Cobb-Douglas dengan model regresi linear yang ditansformasi ke 

dalam logaritma natural, (ii) Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi, (iii) 

Pengujian Hipotesis 

3. Analisis Uji Beda Rata-rata : (i) Uji Normalitas, (ii) Uji t 

Dapat dilihat pada lampiran I 

 


