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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Alur Pemikiran 

 Produksi padi adalah salah satu hasil kegiatan usahatani padi yang 

dilakukan dengan penanaman bibit padi dan perawatan serta pemupukan secara 

teratur sehingga menghasilkan suatu produksi padi yang dapat dimanfaatkan. 

Produksi padi berpengaruh terhadap produktivitas padi itu sendiri. Produksi padi 

dan produktivitas padi diperngaruhi oleh perilaku-perilaku petani dalam 

keberlangsungan usahatani padi. Petani padi dalam melakukan kegiatan 

usahataninya mengacu pada sistem sapta usahatani padi. 

 Program Sapta Usaha Tani merupakan program dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian yang memadukan Panca Usaha Tani ditambah dengan 

panen dan pasca panen sehingga di tahun 1984 Indonesia telah mencapai 

swasembada beras. Sapta Usahatani padi sawah adalah tujuh tindakan yang 

dilakukan petani untuk memperoleh pendapatan maksimum yang meliputi 

penggunaan benih unggul, pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian hama dan 

penyakit tanaman padi sawah, irigasi, panen dan pasca panen. Petani mengandalkan 

sistem sapta usahatani untuk kepentingan peningkatan produksi. Petani dalam 

menerapkan sistem sapta usahatani memiliki perilaku yang berbeda dikarenakan 

terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku itu sendiri antara lain pengetahuan, 

sikap dan keterampilan.  

Alur pemikiran penelitian ini digambarkan/ilustrasi sebagai berikut:



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Apakah mempengaruhi? 

  

 Diuji menggunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Alur Pemikiran Penelitian 

Keterangan  : 

Dipengaruhi  :  

Mempengaruhi : 

 Berdasarkan alur pemikiran tersebut terdapat masalah yang sedang 

dihadapi oleh petani di Kelompok Tani Vanda Subur yaitu rendahnya produksi 

padi. Produksi padi yang rendah dapat menyebabkan pendapatan petani juga akan 

ikut rendah. Peningkatan produksi padi dapat melalui perbaikan manajemen usaha 

yaitu dengan menggunakan sistem sapta usahatani padi. Berdasarkan uraian 

tersebut peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh perilaku sapta usahatani 

terhadap produksi padi di Kelompok Tani Vanda Subur. Karakteristik perilaku 

tersebut antara lain pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sistem sapta usahatani 

Perilaku (Variabel X): 

1. Pengetahuan (X1) 

2. Sikap (X2) 

3. Keterampilan (X3) 

Produktivitas 

Padi (Variabel Y) 

diukur dengan 

produksi padi 

(ton/ha)/luas 

lahan. 

 

 

 
Uji Regresi Linear Berganda 

Peningkatan Produktivitas Padi 

Masalah: Produksi Padi Rendah 

Pemecahan Masalah: Peningkatan Produksi 

dapat dilakukan dengan cara perbaikan sistem 

sapta usahatani yang baik 
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padi sangat dibutuhkan petani dengan harapan dapat meningkatkan referensi untuk 

petani di Kelompok Tani Vanda Subur dan petani lain mengenai sapta usahatani 

padi yang baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi 

usaha, menaikkan nilai tambah produk serta meningkatkan pendapatan petani. Hal 

tersebut dapat menjelaskan bagaimana pengaruh perilaku petani dalam penerapan 

sapta usahatani (pengetahuan, sikap dan keterampilan) terhadap produktivitas padi 

apakah berpengaruh atau tidak.  

 

3.2.  Hipotesis 

 

Hipotesis pada penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Diduga perilaku petani dalam penerapan sapta usahatani berpengaruh 

terhadap produktivitas padi. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

dengan menentukan responden dari suatu populasi untuk dijadikan sebagai sampel 

dan pencarian data menggunakan kuesioner (Fatoni, 2006). Jenis metode survei 

yang digunakan adalah survei deskriptif artinya survei digunakan untuk menelaah 

gejala dan masalah yang sedang dialami (Kristanto, 2018).  

 

3.4.  Penentuan Waktu dan Lokasi 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 02 Febuari 2020 – 02 Maret 2020 yang 

berlokasi di Kelompok Tani Vanda Subur, Kelurahan Cepoko, Kecamatan
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Gunungpati, Kota Semarang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja 

(purposive) yaitu metode pengambilan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Pertimbangan tersebut ialah Kelompok 

Tani Vanda Subur merupakan salah satu kelompok tani yang sudah menjalankan 

program sapta usahatani dan merupakan salah satu penghasil padi terbanyak di Kota 

Semarang. Diketahui produksi padi Kelompok Tani Vanda Subur tahun 2016-2018 

adalah sebagai berikut: 

 Tabel 3. Data Produksi Padi di Kelompok Tani Vanda Subur 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

3-4 Ton/Ha 5-6 Ton/Ha 7-8,5 Ton/Ha 

Sumber: Data Penelitian 

Penentuan responden ditentukan dengan cara purposive sampling. Jumlah 

responden yang diambil sebesar 32 anggota Kelompok Tani Vanda Subur yang 

menerapkan sapta usahatani padi dari jumlah keseluruhan anggota 45. 

 

3.5.  Jenis dan Data 

 

Metode pengumpulan data berupa wawancara dengan menggunakan 

kuesioner (Sugiyono, 2011). Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara yang didukung oleh 

kuisioner dan alat dokumentasi seperti kamera foto. Data primer meliputi 

permasalahan dan data produktivitas padi. Kuisioner menggunakan pertanyaan 

tertutup untuk dianalisis secara kuantitatif dan terbuka sebagai data pendukung. 

Peneliti juga melakukan observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi 

pertanian. Data sekunder yaitu data pendukung berupa buku, referensi, jurnal, 
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maupun dokumen terkait. Data sekunder meliputi data catatan internal dari 

Kelompok Tani Vanda Subur, data produktivitas padi Kota Semarang dan data 

monografi Kota Semarang yang didapatkan dari BPS Kota Semarang tahun 2014. 

 

3.6.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis deskriptif dilakukan untuk 

menggambarkan keadaan data yang sudah diperoleh dalam bentuk naratif. Data 

yang diperoleh terlebih dahulu akan ditabulasi di Ms. Excel dan kemudian akan di 

analisis dengan uji regresi linear berganda menggunakan SPSS.  

 

3.6.1. Pengukuran tingkat Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan dalam 

penerapan Sapta Usahatani 

 

 

Analisis deskriptif dilakukan agar dapat menggambarkan bagaimana hasil 

wawancara dengan responden yaitu anggota kelompok tani mengenai pengetahuan, 

sikap dan keterampilan dalam penerapan sapta usahatani padi dengan menggunakan 

metode pengukuran yaitu skor. Tiap pertanyaan menggambarkan masing-masing 

variabel kemudian diberi nilai skor yang berkisar 1, 3 dan 5. 

Berdasarkan nilai skor tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval 

yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, sedangkan menghitung panjang kelas 

dengan cara rentang interval dibagi dengan jumlah kelas (Sugiyono, 2011). 

Pertanyaan setiap indikator berjumlah 4 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan 

5 dan nilai terendah dikalikan 1 sehingga perhitungan untuk membuat interval kelas 
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pada tiap indikator perilaku petani dalam penerapan sapta usahatani padi di 

Kelompok Tani Vanda Subur yaitu: 

- Nilai Tertinggi 4 x 5 = 20  

- Nilai Terendah 4 x 1 = 4 

Lalu kelas interval sebesar ((20-4)/3) = 5,33 maka untuk menentukan 

kriterianya sebagai berikut:  

Nilai Kriteria Nilai 

4 – 9,33 Rendah 

9,4 – 14,733  Sedang 

14,8 – 20  Tinggi 

 

Variabel di penelitian ini dibagi menjadi 3 kriteria yaitu rendah, sedang dan 

tinggi. Setiap variabel terdiri dari 7 indikator, sehingga pengklasifikasian kelas 

sebagai berikut: 

- Nilai Teringgi 28 x 5 = 140 

- Nilai Terendah 28 x 1 = 28 

Lalu kelas interval sebesar ((140-28)/3) = 37,33 maka untuk menentukan 

kriterianya sebagai berikut:  
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3.6.2.  Uji Kelayakan Instrumen 

a. Uji validitas, untuk melihat tingkat kemampuan instrumen mengungkapkan 

sesuatu yang menjadi pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrumen 

tersebut (Setiaji, 2004). 

Kaidah Penerimaan :  

H0 diterima dan Hl ditolak jika Rhitung > Rtabel, maka data perilaku petani 

dalam penerapan sapta usahatani dan produktivitas padi valid. 

H0 ditolak dan Hl diterima jika Rhitung ≤ Rtabel, maka data perilaku petani 

dalam penerapan sapta usahatani dan produktivitas padi tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas, dilakukan untuk melihat konsisten dari hasil pengukuran 

yang dihasilkan oleh instrumen jika pengukuran dilakukan secara berulang-

ulang. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,07 maka instrumen dikatakan reliabel 

(Jhonson dan Christensen, 2012).  

Kaidah Penerimaan : 

H0 diterima dan Hl ditolak jika Cronbach Alpha ≤ 0,7, maka data perilaku 

petani dalam penerapan sapta usahatani dan produktivitas padi tidak 

reliabel.

Nilai Kriteria Nilai 

28 – 65,33 Rendah 

65,4 – 102,733  Sedang 

102,8 – 140  Tinggi 
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H0 ditolak dan Hl diterima jika Cronbach Alpha > 0,7, maka data perilaku 

petani dalam penerapan sapta usahatani dan produktivitas padi reliabel. 

Jika data valid dan reliabel dilanjutkan dengan uji normalitas data. 

Lokasi untuk pengujian instrument dilaksanakan di Kelompok Tani Sido 

Dadi dengan responden 20 anggota yang memiliki komoditas yang sama. Tujuan 

pengujian tersebut dilakukan agar kuesioner yang digunakan lebih akurat. 

 

3.7.  Uji Normalitas Data  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak, dengan kriteria berdistribusi nomal jika data bernilai signifikansi 

≥ 0,05 (Ghozali, 2005). Hasil uji normalitas dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-

tailed), apabila nilai signifikansi jika lebih dari 0,05 maka data terdistribusi secara 

normal dan jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka data 

tidak terdistribusi secara normal (Santoso, 2010). 

 

3.8.  Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel independen (X) dengan variable dependen (Y) jika variabel 

dependen dalam penelitian berjumlah lebih dari satu (Supranto, 2007). Model 

regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan :  

α = Konstanta
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b1, b2, b3, b4 = Koefisien variabel 

X1 = Variabel Pengetahuan 

X2 = Variabel Sikap  

X3 = Variabel Keterampilan  

Y = Produktivitas padi 

e = Standard error 

3.9.  Uji Hipotesis  

1. Uji F 

Uji F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent secara serempak. 

Hipotesis Statistik: 

 Ho : b = 0 Hl : b ≠ 0 

H0: tidak berpengaruh secara serempak perilaku petani dalam penerapan sapta 

usahatani dan produktivitas padi. 

Hl : ada pengaruh secara serempak perilaku petani dalam penerapan sapta usahatani 

dan produktivitas padi  

Kaidah pengambilan keputusan dengan : 

H0 ditolak jika jika nilai sig F ≤ 0,05 dan Hl diterima  

H0 diterima jika nilai sig F > 0,05 dan Hl ditolak 

2. Uji t 

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent secara parsial.
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Hipotesis Statistik: 

 Ho : b = 0 Hl : b ≠ 0 

H0: tidak berpengaruh secara parsial perilaku petani dalam penerapan sapta 

usahatani dan produktivitas padi. 

Hl : ada pengaruh secara parsial perilaku petani dalam penerapan sapta usahatani 

dan produktivitas padi  

Kaidah pengambilan keputusan dengan : 

H0 ditolak jika jika nilai sig t  ≤ 0,05 dan Hl diterima  

H0 diterima jika nilai sig t  > 0,05 dan Hl ditolak 

 

Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk menguji besarnya kemampuan 

model menguji variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

0≤R2≤1 dengan kriteria apabila nilai R2 semakin mendekati angka 1, maka 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin 

tinggi (Santosa, 2005). 

 

3.10. Uji Asumsi Klasik 

 

1.  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. Dilihat dari angka 

variance inflation factor (VIF), jika VIF < 10 atau dibawah 10 maka tidak ada 

multikolinearitas (Salvatore, 2005).
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2.  Uji Heteroskedastisitas 

 

 Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat jika dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians residual dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik (Ismail, 2018). 

Kaidah Penerimaan : 

Apabila grafik plot terlihat membentuk pola teratur maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

Apabila grafik plot terdapat titik tersebar acak maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

Uji Normalitas Error 

 Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk menguji apakah variabel 

residu dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan normal probability plot. Distribusi data dikatakan normal apabila 

garis yang mewakili data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. 

 

3.11. Batasan Pengertian dan Konsep Pengukuran 

1. Pengetahuan petani adalah tahap awal terjadinya persepsi kemudian 

menciptakan sebuah sikap dan menciptakan tindakan atau keterampilan. 

Pengukuran menggunakan skala likert dengan pemberian skor untuk setiap 

item indikator dengan skor 1,3,5. Skor Tertinggi sebanyak 140 dan skor 

terendah 28. Penentuan kriteria berdasarkan skor (28,00 – 65,33) kriteria 
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rendah, skor (65,4 – 102,733) kriteria sedang dan skor (102,8 – 140,00) 

kriteria tinggi. 

2. Sikap petani merupakan suatu kesediaan seseorang untuk bereaksi terhadap 

suatu hal. Sikap positif terjadi jika terdapat suatu kecendrungan untuk 

menerima perilaku yang dianjurkan, sebaliknya sikap negatif terjadi jika 

terdapat kecenderungan yang menolak terhadap suatu objek tertentu. 

Pengukuran menggunakan skala likert dengan pemberian skor untuk setiap 

item indikator dengan skor 1,3,5. Skor Tertinggi sebanyak 140 dan skor 

terendah 28. Penentuan kriteria berdasarkan skor (28,00 – 65,33) kriteria 

rendah, skor (65,4 – 102,733) kriteria sedang dan skor (102,8 – 140,00) 

kriteria tinggi. 

3. Keterampilan petani merupakan suatu kemampuan petani untuk menerapkan 

suatu inovasi dan dapat mengulang segala sesuatu yang dilihatnya melalui 

kegiatan belajar dengan meniru gerakan, menggunakan konsep untuk 

melakukan gerakan dengan benar dan wajar. Pengukuran menggunakan skala 

likert dengan pemberian skor untuk setiap item indikator, dengan skor 1,3,5. 

Skor Tertinggi sebanyak 140 dan skor terendah 28. Penentuan kriteria 

berdasarkan skor (28,00 – 65,33) kriteria rendah, skor (65,4 – 102,733) 

kriteria sedang dan skor (102,8 – 140,00) kriteria tinggi. 

4. Sapta Usahatani padi sawah adalah tujuh tindakan yang dilakukan petani 

untuk memperoleh pendapatan maksimum yang meliputi penggunaan benih 

unggul, pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit 

tanaman padi sawah, irigasi, panen dan pasca panen. 
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5. Produktivitas adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara hasil (jumlah 

barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber (tenaga kerja, modal, bahan 

baku, energi, dan lain-lain) yang digunakan untuk menghasilkan barang 

tersebut. Standar produktivitas usahatani padi adalah 5 ton/ha (Dinas 

Pertanian Provinsi Jawa Tengah, 2005). 

 


