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BAB III 
 

 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1. Kerangka Pemikiran 
 

 

Kerangka pemikiran secara keseluruhan disajikan pada ilustrasi berikut :  

 

KELOMPOK TANI   
PADI  

 
 

Sidomakmur I  Sidomakmur II 
   

 
 
 

 

Penilaian anggota terhadap  
peran pengurus dalam  
pelaksanaan musyawarah  
dengan indikator penilaian : 

 
1. Pemilihan waktu pertemuan  
2. Intensitas pelaksanaan  

musyawarah  
3. Kemampuan mengelola 

partisipatif anggota rapat 
 

4. Komitmen melaksanakan 

hasil musyawarah 
 

 

Petani Padi 
 
 
 
 

Karakteristik Petani Padi 
 
1. Usia  
2. Tingkat pendidikan  
3. Pengalaman usahatani  
4. Masa Keanggotaan 
 
 
 
 
 
 

Uji Korelasi antara  
hasil penilaian dengan  

karakteristik 

 
 
 
 

 

Uji beda penilaian  
KT 1 dan KT II 

 
 
 

Ilustrasi 1. Kerangka Pemikiran 
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Ilustrasi 1 menggambarkan tentang kerangka penelitian pada penelitian ini. 

Peran pengurus di dua kelompok tani di Desa Dengkek dinilai oleh anggota kelompok 

pada pelaksanaan musyawarah. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara karakteristik petani anggota di daerah penelitian dengan hasil penilaian peran 

pengurus dalam pelaksanaan musyawarah. Uji beda dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan hasil penilaian di dua Kelompok Tani Sidomakmur. 

 

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian 
 

 

Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 10 – 29 Desember 2017 yang 

berlokasi di Kabupaten Pati tepatnya di Desa Dengkek. Lokasi di Desa Dengkek 

Kabupaten Pati dipilih karena merupakan satu-satunya desa yang unggul dalam 

hal irigasi di Kabupaten Pati. Desa Dengkek semakin maju dan dijadikan sebagai 

contoh oleh desa-desa lain sejak tahun 1979 – hingga sekarang. Irigasi pada lahan 

sawah ini dikenal dengan sistem air pompanisasi dimana kebutuhan air untuk 

irigasi sawah selalu tercukupi. 

 

3.3. Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel 
 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Metode survei 

adalah metode penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan dengan cara 

mengambil contoh sampel dari sebuah populasi dengan alat berupa daftar 

pertanyaan yang terstruktur (Wiradi, 2009). Pengumpulan data yang dilakukan 

kepada semua populasi dinamakan sensus, sedangkan pengumpulan data yang 

hanya dilakukan pada sebagian dari populasi disebut sebagai survei sampel 
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(Arikunto, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok Tani 

Padi Sidomakmur I dan Sidomakmur II. Jumlah populasi masing-masing pada 

Kelompok Tani Padi Sidomakmur I dan II adalah 115 dan 105. Metode yang 

digunakan untuk menentukan sampel yaitu metode Slovin, dan diporeleh 

responden sebanyak 51 responden petani di Sidomakmur I dan 49 responden di 

Sidomakmur II Desa Dengkek Kabupaten Pati. 

 
Rumus metode slovin sebagai berikut : 

 

 

  n = N / ( 1 + N.(e)
2
) 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = batas ketelitian yang diinginkan (10%) 

3.4. Metode Pengumpulan Data 
 

 

Pengumpulan data dari responden diperoleh melalui pengumpulan data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan 

konsumen menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan menggunakan 

pertanyaan terbuka dan tertutup. Data sekunder berupa studi pustaka, literature, 

jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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3.5. Metode Analisis Data 
 

 

Metode pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS (Statistic 

Program for Social Science) dan Microsoft Excel. Data yang diperoleh dari 

kuesioner diukur menggunakan skala likert, kemudian masing-masing variabel 

digolongkan pada nilai skala terendah hingga nilai tertinggi. 

 
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015). 

Fenomena sosial ini selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Skala likert 

mempunyai empat atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan 

sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang merepresentasikan sifat individu 

seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku (Budiaji, 2013). Tiap pertanyaan dari 

variabel diberi nilai skor yang berkisar 1, 3 dan 5 sesuai dengan jawaban positif, 

seimbang, maupun negattif. Skor nilai jawaban responden diurutkan dari nilai 

yang paling rendah hingga yang paling tinggi yaitu dengan rentang : 

 
1 : Tidak baik (R) 

 
3 : Cukup (S) 

 
5 : Sangat baik (T) 

 
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  bantu  software 

 

Microsoft Office Excel untuk tabulasi data dan perhitungan analisis likert serta 

Statistical Package for Social Science (SPSS) 17 for Windows untuk uji korelasi 

dan Uji beda Mann Whitney. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. 
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1. Tujuan 1 diketahui dengan menggunakan metode deskriptif yaitu melihat 

karakteristik petani anggota kelompok tani di daerah penelitian dengan 

melihat data usia, tingkat pendidikan, masa keanggotaan pengalaman 

berusahatani dan kondisi ekonomi yang dimiliki petani sampel. 

 
2. Tujuan 2 diuji dengan metode skoring dengan menggunakan metode analisis 

skala likert terhadap indikator yang dapat dinilai dan dijawab oleh anggota 

kelompok tani sebagai responden berdasarkan tolak ukur penilaian 

pelaksanaan pertemuan/musyawarah kelompok yang melibatkan peran 

pengurus kelompok tani. 

 
3. Tujuan 3 dianalisis dengan uji korelasi Kendall. Metode ini mengukur 

keeratan hubungan berdasarkan rangking dari masing-masing data. Berikut 

rumus koefisien korelasi Kendall (Glover dan Mitchell, 2015): 

 

2(C-D) 
τ = 

 
 

 

Keterangan : 
τ = Koefisien korelasi Kendall 

 

C = Jumlah pasangan yang sesuai pada observasi 

 
D = Jumlah pasangan yang tidak sesuai pada observasi 

 

n = Jumlah responden 
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Besar nilai interpretasi hubungan dinyatakan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Interpretasi Interval Koefisien Korelasi (Sugiyono, 2015) 

 

Interval Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 
0,20 – 0,39 Rendah 

0,40 – 0,59 Cukup kuat 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 
 

 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

 

 H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Signifikansi hitung ≤ 0,05.



 H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Signifikansi hitung > 

0,05. Hipotesis statistika :


 Ho : tidak ada hubungan antara karakteristik petani dengan penilaian 

anggota terhadap peran pengurus dalam pelaksanaan musyawarah


 H1 : ada hubungan antara karakteristik petani dengan penilaian anggota 

terhadap peran pengurus dalam pelaksanaan musyawarah



4. Tujuan 4 diuji dengan menggunakan uji beda U-Mann Whitney. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua data dalam kelompok yang 

berbeda. Adapun rumus U-Mann Whitney adalah sebagai berikut (Sugiyono, 

2009) : 

 

U1 = n1n2+ 

n1 (n1 -1) 

- R1 
   

2   
 

U2 = n1n2 – U1 
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Dimana :   

n1 = Jumlah sampel 1 R1 = Jumlah rangking pada sampel n1 

n2 = Jumlah sampel 2 R2 = Jumlah rangking pada sampel n2 

U1 = Jumlah peringkat 1   

U2 = Jumlah peringkat 2   
 

 

Untuk sampel besar menggunakan tabel Z sehingga perlu mencari nilai z dari nilai 

 

U yang telah diperoleh, dengan rumus :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu : 

 

 H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Signifikansi hitung ≤ 0,05.



 H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Signifikansi hitung > 

0,05. Hipotesis statistika :


 Ho : tidak ada perbedaan antara penilaian peran pengurus Kelompok Tani 

Padi Sidomakmur I dan Sidomakmur II,


 H1 : ada perbedaan antara penilaian peran pengurus Kelompok Tani Padi 

Sidomakmur I dan Sidomakmur II.
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3.6. Batasan Pengertian dan Pengukuran Variabel 
 

 

1. Musyawarah kelompok tani adalah suatu kesepakatan bersama antara 

anggota kelompok tani untuk membicarakan ha-hal yang berhubungan 

dengan kebutuhan usaha taninya atau mengatasi hal-hal yang dianggap 

perlu. 

 
2. Pengurus kelompok tani adalah kontak tani yang diserahi tanggung jawab 

jawab oleh anggota kelompok untuk mengurusi kerja pada suatu kelompok. 

 
3. Karakteristik petani terdiri dari usia, pendidikan, pengalaman usahatani, 

keanggotaan. 

 
4. Usia (X1) adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu 

benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Diukur dengan 

skala likert. 

 
Skor untuk usia :  

Usia 30 – 40 = 5 (Sangat baik) 

Usia 41 – 51 = 3 (Cukup) 

Usia > 51 = 1 (Tidak baik) 

 

5. Pendidikan (X2) adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Diukur 

dengan skala likert. 
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Skor untuk tingkat pendidikan :  

Sarjana = 5 (Sangat baik) 

Tamat SMA/SMP = 3 (Cukup) 

Tidak sekolah/tamat SD = 1 (Tidak baik) 

 

6. Pengalaman usahatani (X3) merupakan suatu kegiatan dalam bidang 

pertanian yang diukur dalam satuan waktu. Diukur dengan skala likert. 

 

 

> 21 tahun = 5 (Sangat baik) 

11 – 21 tahun = 3 (Cukup) 

0 – 10 tahun = 1 (Tidak baik) 

 

7. Masa keanggotaan (X4) merupakan keterlibatan individu dalam suatu 

kelompok yang diukur dalam satuan waktu. Diukur dengan skala likert. 

Skor untuk masa keanggotaan : 

 
> 20 tahun = 5 (Sangat baik) 

10 – 20 tahun = 3 (Cukup) 

1 – 9 tahun = 1 (Tidak baik) 

 

8. Penilaian (Y) merupakan suatu proses untuk mengambil keputusan dengan 

menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar 

baik yang menggunakan tes maupun non tes (skor). 

 
Skor total hasil penilaian menggunakan skala likert : 

 

Sangat Baik = 88 – 120 (5) 

Cukup = 57 – 88 (3) 

Tidak Baik = 24 – 56 (1) 
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Nilai maksimum adalah 120 apabila seluruh pertanyaan mendapatkan skor 5. 

 

Nilai minimum adalah 24 apabila seluruh pertanyaan mendapatkan skor 1. 

 

9. Intensitas pertemuan adalah banyaknya pertemuan/musyawarah yang 

dilakasanakan oleh kelompok tani yang dijembatani oleh pengurus kelompok 

tani (skor).  

Sangat baik = 5 

Cukup = 3 

Tidak Baik = 1 

 

10. Waktu pelaksanaan musyawarah adalah tepat tidaknya pemilihan waktu 

oleh pengurus kelompok tani untuk melaksanakan suatu musyawarah 

kelompok (skor). 

 
Sangat baik = 5 

Cukup = 3 

Tidak Baik = 1 

 

11. Meningkatkan partisipatif anggota kelompok adalah peran pengurus dalam 

menjadi koordinator dan pendorong para anggota kelompok dalam 

 
menyampaikan pendapat atau saran di dalam forum musyawarah kelompok 

tani (skor). 

 
Sangat baik = 5 

Cukup = 3 

Tidak Baik = 1 
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12. Komitmen melaksanakan hasil musyawarah didefinisikan sebagai peran 

pengurus sebagai pengerak dan pemotivasi anggota kelompok dalam 

keberhasilan mencapai kesepakatan bersama dengan tujuan kegiatan 

 
dilaksanakan sesuai hasil keputusan yang terencana (Skor). 

 

Sangat baik = 5 

Cukup = 3 

Tidak Baik = 1  


