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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.    Kerangka Pemikiran 

Modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma, dan jaringan kerjasama 

merupakan modal yang akan semakin meningkat jika sering digunakan. 

Peningkatan modal sosial akan menjamin perkembangan kelompok. Norma yang 

diyakini dan diinternalisasi dalam kehidupan berkelompok memberikan kepastian 

kepada anggota untuk berlaku sesuai dengan norma yang berlaku. Pelanggaran 

terhadap norma akan berakibat pada pemberian sangsi atau pengucilan oleh anggota 

lainnya. Norma yang efektif dapat menimbulkan komitmen anggota dalam 

berkelompok melalui kesediaan anggota untuk mematuhi norma tersebut dalam 

melaksanakan tugas- tugas kelompok. Jaringan kerjasama yang terbentuk dalam 

kelompok akan menimbulkan ketergantungan positif diantara anggota kelompok. 

Ketergantungan positif ini akan menimbulkan rasa saling membutuhkan diantara 

anggota dalam mencapai tujuan bersama. Rasa saling membutuhkan tersebut akan 

menimbulkan rasa saling memiliki kelompok dan keinginan untuk tetap bersama 

kelompok. Rasa saling percaya antar anggota pengurus dan antar anggota kelompok 

akan meningkatkan kohesivitas anggota kelompok, peningkatan kohesivitas 

anggota kelompok akan menjamin keberlanjutan gapoktan padi di Desa Banjaran 

Kecamatan Bangsri, Jepara. Hubungan antara modal sosial dan keberlanjutan 

kelompok dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran di Ilustrasi 1. 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Kerangka Pemikiran 

  

3.2.    Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan tujuan penelitian, maka hipotesis 

penelitian ini adalah : 

Gapoktan 

Keberlanjutan (Y) 

1. Kohesivitas 

2. Komitmen 

3. Program Kerja 

4. Interdependensi 

Positif 

Analisis 

Deskriptif  

Modal Sosial 

 

Analisis (Regresi 

linier Berganda) 

 

Kesimpulan 

Jaringan (X1) 

Kepercayaan (X2) 

Norma (X3) 
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1. Diduga secara serempak modal sosial (sikap saling percaya, kerja sama dan  

norma) dapat mempengaruhi keberlanjutan Gapoktan. 

2. Diduga secara parsial modal sosial (sikap saling percaya, kerja sama dan 

norma) dapat mempengaruhi keberlanjutan Gapoktan. 

a. Semakin tinggi jaringan kerja sama maka kelompok berlanjut 

b. Semakin tinggi rasa saling percaya maka kelompok berlanjut 

c. Semakin ditaatinya norma kelompok maka kelompok berlanjut 

 3.3.    Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 12 Januari- 05 Februari 2017 di Desa 

Banjaran Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Penentuan lokasi di dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pertimbangan 

berdasarkan karakteristik tertentu. Pertimbangan yang digunakan yaitu Gapoktan 

Sumber Mulyo merupakan Gapoktan yang paling maju dalam mengadopsi 

teknologi serta memiliki anggota kelompok tani yang paling aktif diantara 

Gapoktan lainnya. Tanaman yang ditanam oleh Gapoktan Sumber Mulyo ada 

beberapa jenis yang meliputi padi dengan luas tanaman 1.765 ha, jagung 300 ha, 

kedelai 309 ha, ketela rambat 11 ha, kacang tanah 181 ha, dan buah-buahan 882 ha 

(BPS Kecamatan Bangsri, 2013). 

3.4.    Metode Penelitian  

  Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pengamatan secara 

langsung (observasi) dan wawancara kepada petani padi yang menjadi anggota 
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Gapoktan Sumber Mulyo Desa Banjaran Kecamatan Bangsri, Jepara  dengan 

panduan kuesioner. Kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.5.    Metode Pengambilan Sampel  

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan metode 

simple random sampling dan didapatkan sampel 80 petani yang diambil secara acak 

dari delapan kelompok tani yang berjumlah 320 anggota yang tergabung dalam 

Gapoktan Sumber Mulyo. Pengukuran variabel menggunakan skala ordinal. 

Penentuan jumlah sampel dihitung dengan cara perhitungan statistik yaitu 

menggunakan  rumus Slovin dengan tingkat presisi yang ditetapkan dalam penetuan 

sampel adalah 10% . 

Rumus Slovin  (Wiratna, 2015) : 

n   =      N 

       1 + N (e)2 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang  

dapat ditolerir, kemudian dikuadratkan. 

3.6.     Pengumpulan Data 

Pengumpulan data utama yaitu melalui kuesioner. Data yang diperoleh 

terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan 
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langsung dan wawancara dengan menggunakan kuesioner yang terlebih dahulu 

telah diuji reliabilitas dan validitas (Lampiran 4), sedangkan data sekunder 

diperoleh dari pihak yang terkait dengan penelitian, literatur serta sumber lainnya.  

3.7. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian berisi pengumpulan data dengan membuat daftar 

pertanyaan yang disusun dalam kuesioner mengenai variabel bebas dan variabel 

terikat. Langkah- langkah yang digunakan untuk menyusun instrumen penelitian 

adalah dengan membuat kisi- kisi instrumen penelitian. Kisi- kisi intrumen 

penelitian meliputi penentuan indikator dan aspek yang akan diukur dari variabel 

penelitian serta menyusun butir- butir pertanyaan. Kisi- kisi instrumen dalam 

penelitian adalah sebagai berikut; 

A. Keberlanjutan 

     Tabel 1. Kisi- kisi Variabel Keberlanjutan 

Indikator Jumlah Pertanyaan dalam kuesioner 

Kohesivitas 9           1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Komitmen 7          10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Interdependensi Positif 8       18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Program Kerja 6          25, 26, 27, 28, 29, 30 

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2017. 

 

B.  Network (Jaringan) 

     Tabel 2. Kisi- kisi Variabel network 

Indikator Jumlah Pertanyaan dalam kuesioner 

Jaringan kerjasama 

antar anggota 

9     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Jaringan kerjasama 

dengan pihak lain 

9 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2017. 

C. Trust (Rasa saling percaya) 
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     Tabel 3. Kisi- kisi variabel Trust 

Indikator Jumlah Pertanyaan dalam 

kuesioner 

Kepercayaan terhadap 

lingkungan internal 

4     19, 20, 21, 22 

Kepercayaan terhadap 

lingkungan eskternal 

5           23, 24, 25, 26, 27 

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2017. 

 

D.  Norm (Norma) 

     Tabel 4. Kisi- kisi Variabel Norm 

Indikator Jumlah   Pertanyaan dalam kuesioner 

Ketaatan terhadap 

norma yang ada 

dalam kelompok 

tani 

11        18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36,  

       37, 38 

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2017. 

 

3.8.   Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, ditabulasi dan dilakukan 

analisis data secara deskriptif kualitatif, dan kuantitatif. Data yang diperoleh yaitu 

; Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap modal sosial petani anggota 

Gapoktan Sumber Mulyo dan pengaruh modal sosial terhadap keberlanjutan 

gapoktan padi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Jepara 

3.8.1.   Reliabilitas dan Validitas 

 Reliabilitas alat ukur adalah tingkat hasil pengukuran untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator suatu variabel (Azwar, 2013). Hal ini 

ditunjukkan oleh taraf kestabilan skor yang diperoleh oleh para subyek yang diukur 
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dengan alat yang sama atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang 

berbeda . Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana instrumen yang 

digunakan dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Reliabilitas dikatakan sangat kuat apabila koefisien alpha cronbach sebesar 0,81- 

1,00 ; kuat apabila koesfisian alpha cronbach sebesar 0,61- 0,80; sedang apabila 

koefisien alpha cronbach sebesar 0,41- 0,60; rendah apabila koefisien alpha 

cronbach 0,21-0,40; dan dikatakan sangat rendah apabila koefisien alpha cronbach 

0,00- 0,20 (Suryabrata, 2005).  Estimasi reliabilitas menggunakan koefisien alpha 

(𝑎). 

𝑎 = [
𝑛

𝑛 − 𝟷
][ 1 − ∑

𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Keterangan  

𝑎 = Koefisien reliabilatas 

n = banyaknya bagian 

Vi = varian tes bagian 1 

Vt = varian skor total 

 Validitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan 

suatu instrument ( Husaini, 2001). Kriteria item pertanyaan dikatakan valid jika 

nilai r hitung > r tabel, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka item tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

 

Keterangan : 
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N = banyaknya bagian 

X = skor item 

Y = total skor 

3.8.2.   Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif 

atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Sebelum melakukan 

analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jika probabilitas (signifikansi pengujian) 

menunjukan angka lebih besar 0,05 berarti data berdistribusi normal. Pengaruh 

modal sosial terhadap keberlanjutan gabungan kelompok tani Sumber Mulyo dapat 

dilihat dari model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut; 

y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e   

Keterangan : 

y = Keberlanjutan Kelompok 

a = Konstanta 

b1....b3 = Koefisien regresi  

X1 = Jaringan (Network)      

X2 = Kepercayaan (Trust)  

X3 = Norma (Norm) 

e = Variabel pengganggu  

 

 

a. Uji F 
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Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat 

kepercayaan yang digunakan adalah 5 %. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih 

besar dari nilai F tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan tehadap variabel 

dependen (Algifari, 2000). 

F =               𝑅2/k 

 (1-𝑅2) / (n-k-1) 

Keterangan : 

R2 : Koefisien determinasi 

n   : Jumlah sampel 

k : Jumlah variabel bebas 

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah : 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = 0 (tidak ada pengaruh) 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0 (ada pengaruh) 

Apabila sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Apabila sig < 0,05 maka 

Ho ditolak dan Ha diterima (Sujarweni, 2015). 

b. Uji T 

 

 Uji t merupakan pengujian secara parsial yang memiliki tujuan untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh koefisien regresi secara masing-masing 

(individu) terhadap variabel dependen (Y) dengan menganggap variabel lainnya 
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konstan (Priadana dan Muis, 2009). Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah 

: 

H0 : b1 = 0 ; b2 = 0 ; b3 = 0 ; b4 = 0 

Ha : b1 ≠ 0 ; b2 ≠ 0 ; b3 ≠ 0 ; b4 ≠ 0 

Apabila sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Apabila sig < 0,05 maka 

Ho ditolak dan Ha diterima (Sujarweni, 2015). 

3.8.3.   Uji Asumsi Klasik 

 Syarat melakukan analisis regresi linear berganda adalah BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimate) yang berarti model regresi tersebut ideal atau tidak bias, 

sehingga perlu dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik terlebih dahulu. 

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinaritas, uji heterokedastisitas, 

dan uji autokorelasi. 

 

a. Uji Multikolineritas   

 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel 

bebas (independen) saling berhubungan secara linier.  Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar varibel independen. Cara mengetahui terjadi 

multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerence dan variance infkation 

factor (VIF). Batas VIF adalah 10 dan nilai dari tolerance adalah 0,1. Jika nilai VIF 

> 10 dan nilai tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Jika terjadi 

multikolinearitas maka salah satu variabel yang memiliki gejala multikolinearitas 

harus dihilangkan (Ghozali, 2007). 

b. Uji Autokorelasi 
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 Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah ada atau tidak 

autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

1. 1,55 < DW < 2,46 kesimpulan tidak terjadi autokorelasi. 

2. DW < 1,10 atau DW > 2,91 kesimpulan terjadi autokorelasi (Algifari, 2000).  

 

H0  : Non Autokorelasi 

H1  : Autokorelasi 

H0 ditolak dan H1 diterima jika d hitung < dL atau d < 4-dU  

H0 diterima dan H1 ditolak jika d hitung > dU atau d > 4-dL 

 

c. Uji Heterokedastisitas  

 

Pengujian  heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan  uji grafik dengan  

melihat grafik scatterplot yaitu dengan cara melihat titik-titik penyebaran pada 

grafik (Ghozali, 2007). 

3.9.   Batasan Istilah dan Konsep Pengukuran 

1. Modal sosial adalah hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu 

kepercayaan (trust), saling pengertian (mutual understanding), dan nilai-

nilai bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk 

membuat kemungkinan aksi bersama secara efisien dan efektif .Modal 

sosial diukur dengan skor. 

2. Jaringan kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan 

atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 
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3. Rasa saling percaya adalah sikap saling percaya antara sesama anggota 

kelompok didalam menjalankan tugas dan peran sebagai anggota Gapoktan 

Sumber Mulyo. 

4. Norma adalah petunjuk atua patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas 

dilakukan saat menjalani interaksi sosial dalam kelompok masyarakat 

tertentu.  

5. Keberlanjutan Gapoktan adalah keinginan anggota untuk tetap berada 

didalam Gapoktan yang diukur dengan kohesivitas kelompok, komitmen 

anggota kelompok, interdependensi positif dan program kerja kelompok. 

6. Kohesivitas Gapoktan adalah keinginan anggota kelompok untuk tetap 

berada dalam kelompok dan menjaga kebersamaan didalam gabungan 

kelompok tani karena adanya daya tarik kelompok tersebut. 

7. Komitmen anggota Gapoktan adalah kesediaan anggota untuk tetap berada 

didalam gabungan kelompok tani Sumber Mulyo dan kesediaan anggota 

untuk bekerja bagi Gapoktan karena setuju dan yakin dengan nila- nilai 

Gapoktan. 

8. Interdependensi positif adalah pola ubungan yang promotif (mendukung) 

antar anggota kelompok karena masing- masing anggota mndukung dan 

mmbantu upaya anggota lain untuk mencapai tujuan bersama. 

9. Program kerja Gapoktan adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan, 

diusun dan dilaksanakan oleh sebuah gabungan kelompok tani padi . 


