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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2016. Tempat 

pelaksanaan kegiatan penelitian di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang. Pemilihan tempat dilakukan secara sengaja (purposive), dengan 

pertimbangan terdapat petani sayuran yang menggunakan sistem budidaya organik 

dan non organik.  

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif (descriptive research) yaitu 

mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena yang ada melalui 

pendeskripsian sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

sedang diteliti. Dalam penelitian deskriptif ini, tidak dilakukan pengujian hipotesa 

melainkan hanya mengolah dan menganalisa data menggunakan pengolah statistik 

yang bersifat deskriptif (Faisal, 2007).  

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel penelitian petani di Desa Batur, kecamatan 

Getasan yaitu menggunakan teknik quota sampling dengan pertimbangan jumlah 

petani yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya dan diklasifikasikan dalam dua 

kelompok yaitu petani organik dan non organik. Menurut Sugiyono (2001) 

menyatakan bahwa sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari 

populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. 

Menurut Margono (2004) dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan 

tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. 

 Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap 

kelompok. Setelah kuota terpenuhi, pengumpulan data dihentikan, dalam penelitian 

ini jumlah sampel yang diambil ialah sebanyak 60 orang responden yang terdiri dari 
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30 petani untuk sampel petani organik dan 30 petani untuk petani non organik, 

menurut Sekaran (2006) bahwa jika sampel dipecah ke dalam sub sampel 

(pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya), ukuran sampel minimum 30 adalah tepat. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dengan panduan kuesioner. 

Menurut Sekaran (2006) kuisioner merupakan suatu mekanisme pengumpulan  data  

yang  efisien  jika  peneliti  ingin  mengetahui  dengan tepat  apa yang diperlukan dan 

bagaimana mengukur variabel penelitian. Data sekunder digunakan sebagai penguat 

data primer, diperoleh dengan cara studi literatur pada buku, internet, kajian pustaka 

dari instansi atau lembaga yang terkait. Skala pegukurannya menggunakan skala 

likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009). 

 Pengukuran menggunakan skala likert 1-4 dengan SS: Sangat Setuju, S: Setuju, 

KS; Kurang Setuju, TS: Tidak Setuju. Pengukuran menggunakan 4 skala likert karena 

meurut Kulas et al. (2008) skor skala yang menyediakan kategori tengah dengan yang 

tidak memiliki kategori tengah, tidak memiliki perbedaan yang berarti. Skala likert 

ada kalanya menghilangkan kategori tengah, responden dipaksa untuk masuk ke blok 

setuju atau tidak setuju, pertanyaan dibuat demikian agar orang berpendapat, tidak 

bersikap netral. Penggunaan skala 1-4 mempermudah peneliti saat analisis data 

penelitian dengan memberikan jawaban lebih pasti antara setuju atau tidak setuju. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Metode survei 

merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur, 

yang kemudian seluruh jawaban akan dicatat, diolah dan dianalisis (Prasetyo et al., 

2008). 
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3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran Variabel 
No. Variabel Definisi Pengukuran Variabel 

1. Pendidikan Pendidikan formal petani terakhir 

yang pernah ditempuh, dengan 

pemberian jenjang/level pendidikan 

dengan kode:(1)Tidak Sekolah; (2) 

SD; (3) SMP; (4) SMA; (5) 

Perguruan tinggi 

Ordinal 

  

2. Pengalaman 

bertani secara 

organik 

Lamanya petani bertani sayuran 

organik dari awal bertani sampai 

wawancara penelitian. 

Rasio 

3. Kekosmopolitan Keterbukaan-keterbukaan petani 

dalam mencari sumber informasi 

baru mengenani pertanian. Variabel 

diukur dari total skor dalam butir-

butir pertanyaan. 

Pengukuran 

menggunakan skala likert 

dengan skala 1-4. 

4. Akses terhadap 

sarana produksi 

Kemudahan dalam mendapatkan dan 

mengolah pupuk dan pengendali 

hama alami, serta bibit lokal, serta  

jarak tempuh dari tempat tinggal 

petani ke tempat sarana produksi 

tersedia. Variabel diukur dari total 

skor dalam butir-butir pertanyaan. 

Pengukuran 

menggunakan skala likert 

dengan skala 1-4. 

 

5. Sikap  petani  

terhadap  

budidaya 

sayuran secara 

organik 

Kecenderungan petani untuk setuju 

atau tidak setuju  terhadap budidaya 

organik yang meliputi penggunaan 

lahan, pupuk organik, bibit lokal, 

sumber air, dan pestisida organik 

dalam hal penilaian 

pengetahuan(kognitif),perasaan suka 

atau tidak suka(afektif), dan 

kecenderungan bertindak (konatif). 

Variabel diukur dari total skor dalam 

butir-butir pertanyaan. 

Pengukuran 

menggunakan skala likert 

dengan skala 1-4. 

 

6. Sistem Pertanian Sistem pertanian yang terdiri 

dari petani organik dan non 

organik, dengan D=1 : Sistem 

pertanian organik, D=0 : Sistem 

pertanian non organik. 

Nominal 

3.6 Pengujian Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, 

maka terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mendapatkan instrumen yang sahih 

(valid) dan handal (reliable) secara empiris. 
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3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur suatu instrumen valid atau tidak. Valid 

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi dengan objek (Sugiyono, 2009). Rumus yang 

digunakan adalah Product Moment dengan rincian sebagai berikut :  

  
r xy
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   Keterangan: 

    
r xy

 Koefisien korelasi antara variabel X dan Y           

    Y   =  Total skor 

    X   =  Skor item yang dicari validitasnya                            

N  =  Jumlah responden                      

Variabel yang diukur menggunakan uji ini adalah X3 (Kekosmopolitan), X4 

(Akses terhadap sarana produksi), dan Y (Sikap  petani  terhadap  penerapan  

pertanian  organik). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2009). Uji reliabilitas ini menggunakan teknik analisis Cronbach’s Alpha dengan 

bantuan software SPSS 16. Ada tiga tingkatan reliabilitas, yaitu (Sekaran, 2006) : 

1. Nilai Alpha 0,8 – 1,0 dikategorikan reliabilitas baik 

2. Nilai Alpha 0,6 – 0,79 dikategorikan reliabilitas diterima 

3. Nilai Alpha ≤ 0,6 dikategorikan reliabilitas kurang baik 

Variabel yang diukur menggunakan uji ini adalah X3 (Kekosmopolitan), X4 (Akses 

terhadap sarana produksi), dan Y (Sikap  petani terhadap penerapan pertanian  

organik). Adapun rumus yang digunakan adalah rumus cronbach’s alpha:  
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Keterangan : r1 = Nilai reliabilitas 

∑Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St = Varians total 

K = Jumlah item 

3.7 Analisis Data 

3.7.1 Uji Independent Sampel t-Test 

Analisis uji beda rata-rata menggunakan uji independent sampel t-test untuk 

mengetahui perbedaan sikap antara petani organik dan non organik. Hipotesis yang 

diajukan adalah: H0: tidak terdapat perbedaan yang nyata (H0:µ1 ≤ µ2), dan 

   Ha: terdapat perbedaan yang nyata (H1:µ1>µ2). 

Nilai signifikansi t < 0,05, maka H0 ditolak. 
 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau 

keduanya berdistribusi normal, mendekati normal. Model regresi yang baik yaitu 

berdistribusi normal (Umar, 2011). Menurut Ciptaningsih (2010), mendeteksi data 

berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan 

asumsi:  a.    Nilai signifikansi > 0,05, maka data berdistibusi normal. 

b. Nilai signifikansi < 0,05, maka data tidak berdistibusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan 

kepengamatan lain, jika varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain 

tetap, disebut homoskedastisitas, dan untuk varian yang berebeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas 
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(Umar, 2011). Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji glejser, Menurut 

Ciptaningsih (2010) uji glejser dengan dasar pengambilan keputusan: 

a. Nilai t-hitung < t-tabel dan nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Nilai t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna 

(mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Priadana, 2009).  

Uji Multikolinearitas untuk mengetahui apakah pada model regresi  ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen  (Umar, 2011). Uji VIF yaitu dengan 

melihat masing-masing variabel nilai VIF (Variance Inflation Factor). Nilai VIF > 10 

maka terjadi multikolinearitas, tetapi jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas.  

4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus 

terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian 

dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol ditolak, 

yang berarti terdapat autokorelasi. 

b. d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti 

tidak ada autokorelasi. 

c. d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung 

banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.  
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3.7.3 Uji Regresi Linier Berganda 

1. Model regresi 

Uji regresi linier berganda (Kutner, Nachtsheim dan Neter, 2004) digunakan 

untuk mencari pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap satu 

variabel dependen. Regresi linear berganda memiliki persamaan matematis sebagai 

berikut : 

  Y =    + 1X1 + 2X2 + 3X3  + 4X4  + 5D + e 

Keterangan  : 

       Y   =  Sikap petani terhadap pertanian organik 

  =  Konstanta  

 X1 =  Pendidikan 

                              X2  =  Pengalaman Bertani secara Organik 

                X3  =  Kekosmopolitan 

                X4  =  Akses terhadap Sarana Produksi 

                          D   = dummy Sistem Pertanian 

          D = 1: Sistem Pertanian Organik, D = 0:  Sistem 

Pertanian Non Organik 

                                            1  =   Koefisien Regresi Pendidikan 

  2  =   Koefisien Regresi Pengalaman Bertani 

  3  =   Koefisien Regresi Kekosmopolitan 

  4   =   Koefisien Regresi Akses terhadap Sarana Produksi 

   5    = Koefisien Regresi Dummy Sistem Pertanian 

   e   =   Vektor Error (Variabel Pengganggu)  

2. Uji Simultan 

 Uji Simultan (Uji F) yaitu uji yang digunakan untuk melihat bagaimanakah 

pengaruh semua variabel bebas bersama-sama tehadap variabel terikatnya atau untuk 

menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau non signifikan. 

Pengujian keberartian variabel bebas secara bersama-sama digunakan uji F 0,05, 

yaitu membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel dengan hipotesa: 
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 Ho : bi = 0 

 Hi : bi  ≠ 0 

Ho ditolak jika F-hitung > F-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel tak bebas secara bersama-sama. 

Ho diterima jika F-hitung <  F-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel tak bebas secara bersama-sama.  

3. Uji Parsial 

 Uji parsial (Uji t) yaitu uji yang digunakan untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikatnya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) dengan hipotesis:  

  Ho : bi = 0  

  Hi : bi  ≠ 0 

Ho ditolak jika t-hitung > t-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

tak bebas secara individu. 

Ho diterima jika t-hitung < t-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel tak bebas secara individu. 

 


