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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menunjukkan peran kelompok tani terhadap tingkat 

pengetahuan petani jambu biji getas merah di Kecamatan Pagerruyung. Kerangka 

pemikiran yang dikembangkan, disajikan pada Ilustrasi 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Kerangka Pemikiran 

Kelompok tani berperan sebagai media belajar, media kerjasama, unit 

produksi, dan sebagai unit usaha. Peran kelompok tani sebagai media belajar 

merupakan wadah kegiatan belajar-mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan 

Variabel terikat (Y) 

Tingkat pengetahuan 

petani 

 

Kelompok tani berperan sebagai media belajar, media kerjasama, unit 

produksi, dan unit bisnis. 

Variabel bebas (X) 

“Peran Kelompok” 

(X1) : Media belajar 

(X2) : Kerjasama 

(X3) : Unit produksi 

(X4) : Unit usaha 

Berpengaruh 

terhadap 

Bagaimana pengaruh peran kelompok terhadap tingkat pengetahuan petani 

Analisis regresi linier berganda 

Media belajar, media kerjasama, unit produksi, unit usaha, berpengaruh 

terhadap tingkat pengetahuan petani. 
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perilaku petani. Peran kelompok tani sebagai media kerjasama diharapkan dapat 

membuat usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, 

dan hambatan. Kelompok tani sebagai unit produksi berguna untuk 

mengembangkan produksi yang menguntungkan berdasarkan ketersediaan 

teknologi, sosial, permodalan, dan sarana produksi. Kelompok tani sebagai unit 

usaha diharapkan mampu mengembangkan kreatifitas kelompok dalam 

memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan. Hal 

tersebut dapat menjelaskan bagaimana pengaruh peran kelompok tani terhadap 

tingkat pengetahuan petani. Kelompok tani dimanfaatkan sebagai wadah untuk 

berupaya mengakomodir kegiatan yang disepakati anggotanya dengan berbagai 

maksud dan tujuan. 

 

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 di kelompok tani 

Makmur, Kecamatan Pagerruyung, Kabupaten Kendal. Penentuan atau penetapan 

lokasi pada penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kelompok tani 

Makmur memiliki jumlah produksi jambu biji getas merah terbanyak di 

Kecamatan Pagerruyung. 

 

3.3. Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Survey adalah 

metode pengumpulan data untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan 

mencari keterangan secara faktual yang dikumpulkan dari seluruh populasi atau 
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sebagian populasi. Survey dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu sensus 

dan survey sampel (Ardianto, 2010). Instrumen penelitian dalam penelitian berupa 

kuesioner. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung 

kepada pengurus dan anggota kelompok tani, yang berpedoman pada kuesioner.  

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan memilih 

seluruh anggota Kelompok Tani Makmur, yaitu sebanyak 32 anggota. Hal ini 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil antara 30 orang, atau penelitian yang 

ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Tekhnik ini 

mempunyai kelebihan yaitu dapat diketahui gambaran yang sebenarnya dari suatu 

populasi serta tidak mempunyai sampling error (Sugiyono, 2016). 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

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

primer diperoleh dari hasil wawancara kepada responden menggunakan kuesioner 

yang sudah dipersiapkan. Kuesioner adalah alat pengumpulan data melalui 

formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan 

dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis, 2008). Kuesioner dalam 

penelitian ini berupa pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang 

dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, sehingga responden tinggal memilih 

salah satu jawaban yang disediakan. Data sekunder yaitu data yang mendukung 

penelitian yang diperoleh dari literatur dan instansi terkait. 
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3.5. Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul diolah terlebih dahulu dan kemudian dilakukan 

analisis secara deskriptif dan kuantitatif dan kemudian dilakukan analisis sesuai 

dengan tujuan penelitian. Analisis deskriptif yaitu dilakukan agar dapat 

menggambarkan bagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu anggota 

kelompok tani mengenai seberapa jauh peranan kelompok tani dalam 

menjalankan fungsinya  sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, unit produksi, 

dan unit bisnis. Data yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dengan skala 

likert untuk kemudian digolongkan pada kriteria penilaian responden.  

Skala likert umumnya digunakan untuk mengukur sikap atau respon 

seseorang terhadap suatu objek. Skala likert adalah sebuah tipe skala psikometri 

yang menggunakan angket dan menggunakan skala yang lebih luas dalam 

penelitian survei. Metode rating yang dijumlahkan (summated rating) popular 

juga dengan nama penskalaan model likert. Metode likert merupakan metode 

penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar 

penentuan nilai skalanya. Skala likert tidak diperlukan adanya kelompok panel 

penilai (Judging Group) dikarenakan nilai skala setiap pernyataan tidak akan 

ditentukan oleh derajat favorabelnya masing-masing, akan tetapi ditentukan oleh 

distribusi respon setuju atau tidak setuju dari sekelompok responden yang 

bertindak sebagai kelompok uji coba (Risnita, 2012). 

Tiap pertanyaan dari variabel menggambarkan masing-masing variabel 

diberi nilai skor yang berkisar 1, 3 dan 5. Skor nilai jawaban responden diurutkan 

dari nilai yang paling rendah hingga yang paling tinggi yaitu dengan rentang : 



24 

 

1 : Rendah (R) 

3 : Sedang (S) 

5 : Tinggi (T) 

Penentuan posisi tanggapan sampel dapat ditentukan dengan 

menggunakan rentang skala penilaian. Rentang skala dihitung dengan 

menggunakan rumus. 

 

Keterangan:  

Rs  : rentang skala  

n    : banyaknya kategori bobot 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel 

dan faktor yang berpengaruh yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Perhitungan rumus regresi linier berganda yaitu : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e …………….………. ……..       (1) 

Keterangan : 

Y   : Tingkat pengetahuan petani (skor) 

a   : Nilai konstanta 

b (1,2,3,..) : Nilai koefisien regresi 

e   : Error 

X1  : Media belajar (skor) 

X2  : Kerjasama (skor) 

X3  : Unit Produksi (skor) 

X4  : Unit usaha (skor) 

3.5.1. Uji normalitas data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 
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normal ataukah tidak. Hal ini yang diuji merupakan normalitas bukan masing-

masing variabel melainkan nilai residual hasil dari model. Uji normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Probabilitas > 0,05 maka residual 

terdistribusi normal. Namun, jika probabilitas < 0,05 maka tidak terdistribusi 

normal (Priyatno, 2011). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal 

atau mendekati normal. Data normal terpenuhi analisis data menggunakan regresi 

linier berganda, jika data tidak normal menggunakan analisis korelasi spearman 

(Ghozali, 2016). 

 

3.5.2. Pengujian pengaruh secara serempak dan parsial (Uji f dan Uji t) 

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh serempak variabel 

independen terhadap dependen secara serempak. Hipotesis statistik uji F yaitu : 

a.  :  =  =  =   =  =  =  =  = 0, artinya tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari variabel independen secara serempak terhadap 

variabel dependen. 

b.  :  ≠  ≠  ≠  ≠  ≠  ≠  ≠  ≠ 0 , artinya ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen secara serempak terhadap variabel 

dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

a.  diterima dan   ditolak jika  > 0,05. Hal ini berarti variabel 

independen secara serempak tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen 
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b.  ditolak dan  diterima jika  ≤ 0,05. Hal ini berarti variabel 

independen secara serempak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh parsial variabel 

independen terhadap dependen. Hipotesis yang diambil yaitu : 

a.  :  = 0;  = 0;  = 0;  = 0;  = 0;  = 0;  = 0;  = 0, artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen (x) secara 

parsial terhadap variabel dependen (y). 

c.  :  ≠ 0;  ≠ 0;  ≠ 0;  ≠ 0;  ≠ 0;  ≠ 0;  ≠ 0;  ≠ 0, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

a.  ditolak dan  diterima jika  ≤ 0,05. Hal ini berarti variabel 

independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b.  ditolak dan  diterima jika  > 0,05. Hal ini berarti variabel 

independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.5.2. Uji Asumsi klasik 

Analisis regresi linier berganda harus memenuhi uji asumsi klasik antara 

lain: 

 Uji multikolinearitas, Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 
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(Widiyanto, 2010). Dilihat dari angka variance inflation factor (VIF), jika VIF < 

10 atau dibawah 10 maka tidak ada multikolinearitas (Salvatore, 2015). 

Uji heterokedastisitas, Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pada satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas 

dan jika sama disebut homoskedastisitas (Widiyanto, 2010). Salah satu cara untuk 

mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan uji Glejser. Glejser bertujuan untuk 

mengusulkan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independent 

dengan persamaan regresi. Penilaian dalam uji Glejser yaitu jika nilai 

signifikasinya kurang dari 0,05.  

Uji autokorelasi, Uji autokorelasi digunakan untuk menguji adanya 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1. Problem autokorelasi akan muncul apabila terjadi 

korelasi (Widiyanto, 2010). Uji autokorelasi dapat diuji dengan Durbin-Watson. 

H0 = tidak terdapat autokorelasi 

H1 = terdapat autokorelasi 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika d < dL atau > (4-dL) maka Ho ditolak sehingga terdapat autokorelasi. 

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka Ho diterima sehingga tidak 

terdapat autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 
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Jika pada dasar pengambilan keputusan tidak menghasilkan kesimpulan 

yang pasti, maka dapat di uji dengan uji run test. Uji run test dapat dipergunakan 

untuk melihat apakah data residual bersifat acak atau tidak. Bila tidak acak, berarti 

terjadi masalah autokorelasi. Hasil residual regresi dapat diolah dengan uji run 

test, dan dapat dibandingkan dengan tingkat signifikasi (α) yang dipergunakan. 

Hasil uji run test lebih besar daripada tingkat signifikasi (α), maka tidak terdapat 

masalah autokorelasi pada data yang diuji (Prihadi dan Yuni, 2008). Uji 

autokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap 

nilai variabel masa kini. 

 

3.6. Batasan Istilah dan Konsep Pengukuran Variabel 

1. Jambu biji getas merah adalah tumbuhan dengan batang yang berkayu dan 

bukan berasal dari Indonesia. Jambu biji getas merah adalah salah satu 

tanaman buah jenis perdu. 

2. Kelompok adalah sekumpulan orang yang menjalin hubungan dengan tujuan 

yang sama dan kepentingan yang sama. Kelompok berdasarkan peran 

kelompok yaitu sebagai media belajar, media kerjasama, unit produksi, dan 

sebagai unit bisnis.  

3. Peran kelompok tani adalah proses membantu petani dalam mengambil 

keputusan sendiri dan mampu mengembangkan wawasan. Skor penilaian pada 

peran kelompok menggunakan skala likert yaitu 1 rendah, 3 sedang, dan 5 

tinggi. Soal masing-masing terdiri dari 10 butir. Cara penilaian peran 
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kelompok (media belajar, media kerjasama, unit produksi, unit usaha) yaitu 

dengan menggunakan rentang skala dikategorikan dengan standar deviasi: 

a. Rendah : 10 - 23  

b. Sedang  : 24 – 36 

c. Tinggi  : 37 – 50 

4. Peran kelompok sebagai media belajar yaitu anggota kelompok dapat saling 

tukar menukar pengetahuan dan ketrampilan serta pengalamannya. 

Pengukuran peran sebagai media belajar dilakukan menggunakan skala likert 

yaitu dengan memberi peluang kepada responden untuk mengekspresikan 

perasaan mereka dalam bentuk persetujuan suatu pernyataan.  

5. Peran kelompok sebagai media kerjasama yaitu tidak semua usahatani dapat 

dilakukan secara individual, sehingga diperlukan kerja sama antar anggota 

kelompok tani, misalnya dalam pemasaran, pengendalian hama dan penyakit, 

dan pengairan. Pengukuran peran sebagai media kerjasama dilakukan 

menggunakan skala likert yaitu dengan memberi peluang kepada responden 

untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan suatu 

pernyataan. 

6. Peran kelompok sebagai unit produksi yaitu kelompok dapat memfasilitasi 

kegiatan produksi bagi anggota - anggotanya, mulai dari penyediaan input, 

proses produksi, pasca panen, sampai dengan pemasaran hasilnya. 

Pengukuran peran sebagai unit produksi dilakukan menggunakan skala likert 

yaitu dengan memberi peluang kepada responden untuk mengekspresikan 

perasaan mereka dalam bentuk persetujuan suatu pernyataan.  
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7. Peran kelompok sebagai unit usaha yaitu kelompok tani bisa berperanan 

sebagai agen bisnis yang bisa menggerakkan sumberdaya kolektif bagi 

kepentingan kelompok sehingga usahatani bisa lebih efisien. Pengukuran 

peran sebagai media usaha dilakukan menggunakan skala likert yaitu dengan 

memberi peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan mereka 

dalam bentuk persetujuan suatu pernyataan.  

8. Pengetahuan adalah keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung dalam 

pernyataan yang dibuat mengenai peristiwa, baik yang bersifat alamiah, sosial 

maupun individu. Pengetahuan petani dalam penelitian ini berkaitan dengan 

budidaya jambu biji getas merah. Pengukuran pengetahuan menggunakan 

skala likert yaitu memberi peluang kepada responden untuk mengekspresikan 

perasaan dalam bentuk persetujuan suatu pernyataan. Cara penilaian 

menggunakan rentang skala dikategorikan dengan standar deviasi yaitu:  

a. Rendah : 36 – 84  

b. Sedang  : 85 – 133 

c. Tinggi   : 134 – 180 

9. Skala likert merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang 

menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. 


