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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Beji Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten 

Semarang.  Pemilihan  lokasi  dilakukan  secara  sengaja (purposive), selain 

didasarkan  pertimbangan  bahwa desa tersebut merupakan salah satu sentra 

produksi padi di Kecamatan Suruh juga karena lokasi yang mudah dijangkau. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan 17 Juli 2014. 

 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Faisal 

(2007), penelitian deskriptif yang biasa disebut juga dengan penelitian taksonomik 

digunakan sebagai pengeksplorasian dan klarifikasi sejumlah variabel 

berhubungan dengan masalah dan unit yang sedang diteliti. Dalam penelitian 

deskriptif dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan statistik 

yang bersifat deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode survei, 

yaitu pendekatan dalam penelitian yang ditujukan pada sejumlah besar individu 

yang ditelaah sehingga dapat menggambarkan karakteristik tertentu dari populasi 

yang ada (Faisal, 2007).  

 

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi sawah di Desa Beji Lor. 

yang mengalami musim panen pada bulan April 2014 dan kegiatan pemanenannya 

tidak ditebaskan. Sampel sebanyak 45 petani dipilih secara sengaja (purposive 

sampling) yaitu petani dengan kriteria mengalami musim panen pada bulan April 

2014 dan kegiatan pemanenannya tidak ditebaskan.  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  meliputi data  primer  dan  

data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  wawancara langsung menggunakan 

bantuan kuisioner dengan petani Desa Beji Lor untuk memperoleh informasi  

mengenai  usahatani  padi sawah. Data-data  sekunder  berasal  dari  berbagai  
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instansi terkait, seperti Dinas Pertanian Kecamatan Suruh, Arsip Kelurahan Beji 

Lor, dan Badan Pusat Statistik. Data  sekunder  juga  diperoleh  dari  berbagai  

literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 

3.5. Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh harga benih, harga pupuk Urea, upah tenaga 

kerja, harga output, pendidikan formal dan umur petani terhadap keuntungan 

usahatani padi sawah Desa Beji Lor, digunakan model fungsi keuntungan Cobb-

Douglas. Fungsi keuntungan tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk 

logaritma natural (ln), sehingga merupakan bentuk linier berganda. Adapun tahap-

tahapnya adalah sebagai berikut:  

1. Tabulasi data 
 
2. Menyusun model persamaan fungsi keuntungan Cobb-Douglas 

                                                   

Dimana : 

a : Konstanta X3   : Upah Tenaga Kerja 

b1...b6    : Koefisien Regresi Untuk X1 s/d X8 X4   : Harga Output 

Y      : Keuntungan Usahatani Padi Sawah X5 : Pendidikan Formal Petani 

X1 : Harga Benih X6 : Umur Petani 

X2   : Harga Pupuk Urea εt : error term 

 

3. Uji asumsi klasik statistik  

Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi 

asumsi klasik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum 

melakukan analisis regresi. Dalam hal ini uji asumsi klasik meliputi uji 

autokorelasi, multikolineritas dan heteroskesdasitas (Lampiran 4). 

 

3.6. Pengujian Hipotesis 

Dari hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS 

16.0, dilakukan identifikasi terhadap nilai statistik yang tersaji, yaitu nilai R
2
 

(koefisien determinasi) untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel tak bebas secara serempak, nilai R (koefisien regresi) untuk melihat 

kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Sedangkan 

untuk pengujian terhadap persamaan regresi berganda dilakukan uji sebagai 

berikut:  
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3.6.1. Pengujian secara Serempak 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara serempak terhadap 

keuntungan usahatani padi, digunakan uji F dengan kriteria uji sebagai berikut:  

a. Jika Fhitung  ≤  Ftabel : maka terima H0 atau tolak H1. Hal ini berarti variabel 

bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat 

b. Jika Fhitung  >  Ftabel : maka terima H1 atau tolak H0. Hal ini berarti variabel 

bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas.  

 

3.6.2. Pengujian secara Parsial 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial, terhadap keuntungan 

petani, digunakan uji t dengan kriteria uji sebagai berikut : 

a. Jika thitung  ≤  ttabel : maka terima H0 atau tolak H1. Hal ini berarti variabel 

bebas secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. 

b. Jika thitung  >  ttabel : maka terima H1 atau tolak H0. Hal ini berarti variabel 

bebas secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. 

 


