
BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 Terjadinya kenaikan produksi padi yang cukup signifikan di Kabupaten Pati 

karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang dapat 

dipertimbangkan adalah kinerja penyuluh dalam membina petani yang ada di 

wilayah tersebut. Kinerja penyuluh sangat berdampak pada kualitas perilaku petani 

dalam mengusahakan usahataninya, sehingga perilaku petani dalam hal 

pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat meningkatkan produktifitas 

usahataninya. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui persepsi petani tentang 

kinerja penyuluh terhadap perilaku bertani petani di Kecamatan Gabus Kabupaten 

Pati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Bagan Pengaruh Kinerja Penyuluh terhadap Perilaku Petani. 
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3.2. Hipotesis 

 

 Berdasarkan kerangka pemikiran dan tujuan penelitian, maka hipotesis 

penelitian ini adalah : 

1. Diduga secara serempak terdapat pengaruh kinerja penyuluh terhadap 

perilaku petani padi sawah  

2. Diduga secara parsial terdapat pengaruh kinerja penyuluh terhadap 

perilaku petani padi sawah  

 

3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian  

 

 

 Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Januari sampai 25 Februari 2017. 

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Gabus dengan pertimbangan jumlah 6.632 

rumah tangga petani dan tersebar di 24 desa yang termasuk terbanyak dan terluas 

di Kabupaten Pati. 

 

3.4. Metode Penelitian  

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Survey adalah 

pengumpulan data bertujuan untuk meliput banyak orang sehingga hasilnya dapat 

dipandang mewakili populasi (Supranto, 1992). Instrumen penelitian berupa 

kuesioner. Metode wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa 

pengurus dan anggota kelompok tani. Wawancara berpedoman pada kuesioner. 

Data sekunder berupa data tambahan yang sudah tersedia diperoleh dari beberapa 

instansi terkait dengan penelitian.  

 



3.5. Metode Pengambilan Sampel 

 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan 

multistage random sampling yaitu teknik sampling yang mengambil sampel dengan 

cara beberapa tahap sampai tahap yang paling spesifik. Dari 24 Desa di Kecamatan 

Gabus diambil 8 Desa secara acak. Dari 8 Desa tersebut tiap Desa diambil 1 

Kelompok Tani. Pemilihan kelompok tani dalam setiap Desa dilakukan secara acak 

bagi kelompok tani yang memenuhi kriteria aktif, berbadan hukum, dan dalam 

binaan penyuluh pertanian. Pemilihan sampel responden anggota kelompok 

dilakukan secara acak. Menurut Surachmad (1998) penggunaan sampel dalam 

penelitian minimal adalah 10% dari total populasi. Dalam penelitian ini akan 

digunakan sampel sebesar 20% yang dinyatakan dalam Tabel 1.  

     Tabel 1. Data Sampel Kelompok Tani di Kecamatan Gabus  

No Desa Kelompok 

Tani 

Jumlah 

 Anggota 

Jumlah 

Sampel 

                          --orang-- 

1 Kuryokalangan Subur 95 19 

2 Gabus Mudo Tani II 52 11 

3 Tanjunganom Mekarsari I 96 19 

4 Tanjang Makmur 54 11 

5 Sugihrejo Sidodadi 65 13 

6 Babalan Tanahmas 45  9 

7 Mintobasuki Mekarsari 78 16 

8 Pantirejo Suro Tani 78 15 

 Total              563         113 

 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

 

 Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer berupa kuesioner yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden 



penelitian (Lampiran 1). Teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan 

daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi adalah kuesioner (Sukandarrumidi, 

2002). Kuesioner dalam penelitian ini berupa pertanyaan tertutup. Suatu kuesioner 

dimana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, 

sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah disediakan 

(Sukandarrumidi, 2002). Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dalam 

2 orang atau lebih berhadapan secara fisik (Sukandarrumidi, 2002). Data sekunder 

yaitu data yang mendukung penelitian yang diperoleh pada instansi terkait 

penelitian.  

 

3.7. Metode Analisis Data 

 

3.7.1. Uji Reliabilitas 

 

  Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu 

instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Mustafa, 2009). Reliabilitas 

menyangkut ketepatan sebagai alat ukur yang konsisten. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

kuesioner dalam penelitian ini adalah uji statistik Alpha Cronbach’s (α). Pengujian 

realiabilitas ini dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS 22. Kriteria 

penilaian uji reliabilitas adalah variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha 

(α) > 0,6  Suatu variabel dikatakan tidak reliabel jika nilai cronbach alpha (α) < 0,6 

(Sugiyono, 1997). 

 



3.7.2. Uji Validitas 

 

  Validitas adalah kemampuan instrumen menghasilkan ukuran yang 

sebenarnya (Mustafa, 2009). Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu menggunakan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 

2006). Metode uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis faktor dengan bantuan software IBM SPSS 22. 

 

3.7.3. Uji Normalitas Data 

 

  Uji ini berfungsi untuk mengetahui data yang diuji dalam model regresi 

apakah normal. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil normal atau tidaknya dengan menguji sebaran data yang dianalisis. Uji ini 

menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan pedoman seperti berikut : 

1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi data tidak normal 

2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi data normal 

Hipotesis : 

a. H0 : Data residual berdistribusi normal 

b. H1 : Data residual tidak berdistribusi normal 

 

3.7.4. Uji Heteroskedastisitas 

 

  Uji ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi penyimpangan 

variabel bersifat konstan atau tidak. Digunakan grafik plot antara nilai prediksi 

variabel dependen dengan residualnya untuk melihatnya. 



3.7.5. Uji Autokorelasi 

 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada pengamatan 

dengan pengamatan lain pada model regresi. Hal tersebut dapat dilihat dari uji 

Durbin Watson, apabila angka menunjukkan -2 <dw< +2 maka tidak terjadi 

autokorelasi.  

 

3.7.6. Uji Multikolinearitas 

 

  Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antara 

variabel–variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada 

korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Adanya 

multikolinearitas ditunjukkan pada nilai toleran > 0,10.  

 

3.7.7. Analisis Regresi Berganda 

 

  Analisis ini digunakan setelah data diuji kenormalannya. Analisis regresi 

berganda bertujuan untuk menganalisa pengaruh kinerja penyuluh terhadap 

perilaku petani padi sawah di Kecamatan Gabus. Adapun rumus sistematisnya 

adalah : 

  Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e …………………….(2) 

Dimana  :  

 Y   = perilaku petani (skor) 

 X1 = kemampuan motivasi (skor) 



 X2 = frekuensi penyuluhan (skor) 

 X3 = kemampuan komunikasi (skor) 

 a   = konstanta 

 b   = koefisien regresi X 

 e   = tingkat kesalahan 

Kriteria pengujian : 

Ho : Diduga tidak ada pengaruh kinerja penyuluh terhadap perilaku petani  

        Kecamatan Gabus Kabupaten Pati 

H1 : Diduga ada pengaruh kinerja penyuluh terhadap perilaku petani di Kecamatan  

        Gabus Kabupaten Pati 

3.7.8. Pengujian Secara Serempak 

  Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara serempak. Hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0, tidak ada pengaruh secara serempak antara motivasi, 

frekuensi penyuluhan, dan komunikasi terhadap perilaku petani di Kecamatan 

Gabus Kabupaten Pati.  

H1 : 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 0, ada pengaruh secara serempak antara motivasi, frekuensi 

penyuluhan, dan komunikasi terhadap perilaku petani di Kecamatan Gabus 

Kabupaten Pati.  

Kriteria pengujian : 

a. Jika (Sig hitung >  𝛼 0,05) maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya secara 

serempak tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  



b. Jika (Sig hitung ≤  𝛼 0,05) maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya secara 

serempak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  

 

3.7.9. Pengujian Secara Parsial 

 

  Uji ini menggunakan uji t yaitu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang 

digunakan : 

Ho : 𝛽 = 0, tidak ada pengaruh secara parsial antara motivasi, komunikasi, dan 

frekuensi penyuluhan terhadap perilaku petani di Kecamatan Gabus Kabupaten 

Pati.  

H1 : 𝛽 ≠ 0, ada pengaruh secara serempak antara motivasi, komunikasi, dan 

frekuensi penyuluhan terhadap perilaku petani padi di Kecamatan Gabus 

Kabupaten Pati.  

Kriteria pengujiannya : 

a. Jika (Sig hitung >  𝛼 0,05) maka Ho diterima H1 ditolak, artinya secara parsial 

tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Jika (Sig hitung ≤  𝛼 0,05), maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya secara 

parsial ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.  

 

3.8. Batasan Pengertian dan Konsep Pengukuran Variabel 

 

1. Rumah Tangga Usaha Petani adalah rumah tangga yang salah satu atau 

lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan 

sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik 



sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, 

dalam hal ini termasuk jasa pertanian.   

 

2. Kemampuan memotivasi adalah persepsi petani tentang kemampuan 

penyuluh dalam mendorong petani untuk mencapai sesuatu yang ditetapkan. 

Satuan pengukuran menggunakan skor. Soal ada 5 butir, sehingga diperoleh 

skor berkisar antara 5-25. 

  Kategori            Skor 

Kemampuan motivasi rendah         5 – 11 

Kemampuan motivasi sedang        12 – 18  

Kemampuan motivasi tinggi        19 – 25 

 

3. Frekuensi Penyuluhan adalah persepsi petani tentang frekuensi pemindahan 

informasi, pengertian, dan pemahaman dari penyuluh kepada petani. Satuan 

pengukuran menggunakan skor. Soal ada 5 butir, sehingga diperoleh skor 

berkisar antara 5-25. 

    Kategori           Skor 

Frekuensi Penyuluhan rendah        5 – 11 

Frekuensi Penyuluhan sedang                  12 – 18  

Frekuensi Penyuluhan tinggi                  19 – 25 

 

4. Kemampuan berkomunikasi adalah persepsi petani tentang kemampuan 

penyuluh dalam memberikan informasi mengenai teknologi yang dapat 

diterapkan dalam usaha tani padi sawah. Satuan pengukuran menggunakan 

skor. Soal ada 5 butir, sehingga diperoleh skor berkisar antara 5-25. 



     Kategori            Skor 

Kemampuan komunikasi rendah        5 – 11 

Kemampuan komunikasi sedang       12 – 18  

Kemampuan komunikasi tinggi       19 – 25 

 

5. Pengetahuan adalah pola pemikiran pemeliharaan usaha tani padi sawah 

yang dapat dicerminkan melalui sikap, perbuatan, maupun tindakan. Satuan 

pengukuran menggunakan skor. 

            Kategori                                 Skor 

Pengetahuan rendah          35 – 81 

Pengetahuan sedang         82 – 128 

Pengetahuan tinggi        129 – 175 

 

6. Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap 

stimulus atau objek. Satuan pengukuran menggunakan skor. 

                 Kategori                                 Skor 

Sikap rendah          35 – 81 

Sikap sedang         82 – 128  

Sikap tinggi        129 – 175  

  

7. Keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. 

Satuan pengukuran menggunakan skor 

                     Kategori                                 Skor 

Keterampilan rendah         35 – 81 

Keterampilan sedang        82 – 128  



Keterampilan tinggi       129 – 175   

 

8. Perilaku adalah kemampuan petani yang dimiliki dalam dirinya dapat 

menjadi pengambil keputusan sendiri dengan baik. Satuan pengukuran 

menggunakan skor. 

                      Kategori                  Skor 

Perilaku rendah                                                           105 – 244 

Perilaku sedang               245 – 384  

Perilaku tinggi                           385 – 525  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


