
III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo

Kabupaten Pringsewu dengan mempertimbangkan bahwa lokasi yang dipilih

memiliki hutan rakyat sedikitnya 200 ha. Penelitian ini telah dilaksanakan pada

bulan November 2014.

B. Alat dan Objek

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi: alat tulis, alat perekam, kamera,

kuisioner, dan komputer. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah petani hutan

rakyat Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

C. Metode Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang menggunakan

kuisioner. Kuisioner ini terdiri dari identitas responden dan beberapa pertanyaan

terkait faktor–faktor yang mempengaruhi motivasi dan tingkat motivasi petani

dalam mengelola hutan rakyat. Faktor-faktor yang memotivasi seseorang adalah

faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal terdiri dari umur, tingkat

pendapatan, pendidikan dan pengalaman berusahatani sedangkan faktor eksternal

terdiri dari kelompok tani, penyuluhan, dan akses informasi. Tingkat motivasi
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terdiri dari, tujuan pengelolaan hutan rakyat, persepsi petani terhadap manfaat

hutan rakyat, dan rencana selanjutnya petani dalam pengelolaan hutan rakyat

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei yaitu

pengambilan sampel data dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner.

Penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Perbedaan dari kedua data

tersebut adalah proses pengambilan datanya (Arikunto, 2008). Data primer

diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan daftar

pertanyaan (kuisioner yang telah disusun), sedangkan data sekunder diperoleh

dari dinas atau instansi terkait dan lembaga desa serta literatur yang berhubungan

dengan penelitian ini.

Populasi penelitian ini adalah petani anggota Kelompok Tani Hutan Rakyat Ngudi

Rukun di Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, yang

merupakan kelompok tani khusus petani hutan rakyat. Metode pengambilan

sampel dilakukan dengan teknik sensus. Karena populasi kelompok tani sebesar

32 petani. Menurut Arikunto (2006) di dalam pengambilan sampel apabila subyek

penelitian kurang dari 100 maka diambil semua sehingga penelitian dapat disebut

penelitian populasi.

D. Pengolahan Data dan Analisa Data

Pengolahan dan analisis data dilaksanakan secara deskriptif kuantitatif yang

diklasifikasikan berdasarkan data lapangan. Untuk mengetahui tujuan penelitian,

data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif terlebih dahulu dan untuk
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pengujian hipotesis digunakan analisis regresi ordinal dengan menggunakan

program SPSS 16.0.

Analisis regresi logistik ordinal merupakan salah satu metode statistik yang

menggambarkan hubungan antara suatu variabel respon (Y) dengan lebih dari satu

variabel prediktor (X) dimana variabel respon lebih dari dua kategori dan skala

pengukuran bersifat tingkatan (Hosmer dan Lemeshow, 2000). Fungsi persamaan

regresi logistik ordinal menurut Pindyck dan Rubinfeld (1997) sebagai berikut:

( ≤ / ) = ( )1 + ( )
Metode analisis deskriptif mengubah data output SPSS yang berupa angka

(numerik) menjadi bentuk grafik atau tabel yang mudah dimengerti dan

ditafsirkan, sehingga menjadi suatu informasi mengenai tingkat motivasi petani

hutan rakyat. Sugiyono (2009) mengemukakan, penelitian kuantitatif

menggunakan data berupa angka-angka dan bersifat sistematis.

Faktor yang mempengaruhi motivasi petani hutan rakyat diketahui dengan

mengkaji umur produktif petani hutan rakyat, tingkat pendapatan petani, lamanya

berpengalaman dalam pengelolaan hutan rakyat, tingginya pendidikan petani,

frekuensi mengikuti pertemuan rutin kelompok tani, frekuensi menghadiri

penyuluhan petani hutan rakyat,  dan akses informasi dari luar tempat tinggal.

Sedangkan tingkat motivasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat adalah tujuan

pengelolaan hutan rakyat, persepsi petani dalam pengelolaan hutan rakyat, dan

rencana selanjutnya dalam pengelolaan hutan.
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Setiap jawaban dari pertanyaan kuisioner masing-masing jawaban disesuaikan

dengan Skala Likert. Pada penelitian ini menggunakan tiga mata skala preferensi

jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

1 = Tidak Setuju

2 = Cukup Setuju atau Ragu-ragu

3 = Setuju

Selanjutnya, sesuai pendapat Yitnosumarto (2007) bahwa penentuan kategori

interval tinggi, sedang, atau rendah tingkat motivasi dalam mengembangkan hutan

rakyat digunakan rumus sebagai berikut :

K

NRNT
I




Keterangan :
I = Interval
NT = Total nilai tertinggi
NR = Total nilai terendah
K = Kategori jawaban

Penggunaan rumus tersebut berdasarkan pengelompokkan nilai Skala Likert

dalam kuisioner di tiap jawabannya. Hasil nilai interval tersebut diklasifikasikan

kembali ke dalam kategori interval (Suhaimin, 2005) sebagai berikut:

1. Kategori tinggi sekali jika skor jawaban yaitu 96-78

2. Katagori tinggi jika skor jawaban yaitu 77-60

3. Kategori sedang jika skor jawaban yaitu 59-42

Pengklasifikasian tersebut merupakan penentuan tingkat motivasi petani dalam

mengembangkan hutan rakyat.
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Sesuai Dwi (2008), interpritasi terhadap persamaan tersebut beserta uji hipotesis

akan diberikan sebagai berikut:

1. Jika t-hitung ≤ t-tabel (n-2) maka terima Ho, tolak Hi pada α= 0,01 atau 0,05

berarti kedua peubah tidak menunjukan hubungan yang nyata antara variabel

yang diuji.

2. Jika t-hitung > t-tabel (n-2) maka tolak Ho, terima Hi pada α= 0,01 atau 0,05

berarti kedua peubah menunjukan hubungan yang nyata antara variabel yang

diuji.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam pengukuran konsep, maka suatu konsep

dijabarkan dalam bentuk definisi operasional. Definisi operasional adalah

penentuan suatu nilai/harga sehingga menjadi variabel atau variabel-variabel yang

dapat diukur (Notoatmodjo, 2002). Definisi operasional pada penelitian ini

terdapat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional Penelitian

Variabel (x) Definisi Operasional Parameter Pengukuran Skala
pengukuran

Umur ( ) Umur produktif petani hutan
rakyat dalam mengelola hutan
rakyar.

Umur diklasifikasikan
menjadi 4 yaitu <15 tahun
(skor 1), 15-65 tahun (skor
2), > 65 tahun (skor 3).

Ordinal

Tingkat

pendapatan

( )

Pendapatan petani adalah
jumlah penerimaan dikurangi
pengeluaran tunai dan
pengeluaran yang
diperhitungkan termasuk
bunga modal (Hernanto,
1991).

Diukur dalam satuan
rupiah(Rp), diklasifikasikan
menjadi ,< 1 juta (skor 1), 1-
3,5 juta (skor 2), 3,5-6 juta
(skor 3).

Ordinal
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Variabel (x) Definisi Operasional Parameter Pengukuran Skala
pengukuran

Pengalaman

Berusahatani

( )

Lamanya petani
berpengalaman dalam usaha
tani akan mempengaruhi
motivasi petani dalam
mempertahankan pengelolaan
hutan rakyat.

Lamanya berusahatani
diukur dalam satuan tahun
dan diklasifikasikan yaitu 2-
12 tahun (skor 1), 13-22
tahun (skor 2), 23-32 (skor
3).

Ordinal

Pendidikan

( )

Faktor yang dapat mengubah
pola pikir dan daya nalar
petani adalah pendidikan.
Pendidikan merupakan usaha
yang disadari untuk
mengembangkan kepribadian
dan kemampuan pada manusia
yang dilaksanakan di dalam
maupun di luar sekolah dan
berlangsung seumur hidup
(Soekartawi 1986).

Variabel ini diukur
berdasarkan tingginya petani
mengenyam pendidikan.
Diklasifikasikan menjadi SD
(skor 1), SMP (skor 2), SMA
(skor 3).

Ordinal

Kelompok

Tani Hutan

rakyat ( )

Kelompok tani merupakan
wadah bagi petani untuk
memenuhi kebutuhan
sosiologis, kebutuhan
ekonomis dan kebutuhan
psikologis. Petani dapat
mengembangkan potensi,
aktualisasi dan eksistensi
dirinya dengan berkelompok
(Soekanto, 2006).

Variabel ini diukur dengan
seberapa kali mengikuti
rutinitas kelompok tani hutan
rakyat dalam jangka waktu
setahun, diklasifikasikan 1-3
kali (skor 1), 4-6 kali (skor
2),7-9 kali (skor 3).

Ordinal

Kegiatan

Penyuluhan

( )

Penyuluhan memiliki
pengertian sebagai suatu
bentuk pendidikan non formal
yang bertujuan mengubah
perilaku masyarakat agar
dapat memecahkan masalah
yang dihadapi guna mencapai
kehidupan yang lebih baik
(Rejeki, 1998).

Diukur dengan satuan kali
(berapa kali mengikuti
penyuluhan) dalam jangka
waktu setahun,
diklasifikasikan menjadi 4
kali (skor 1), 5 kali (skor 2),
6 kali (skor 3).

Ordinal

Akses

Informasi ( )

Keterbukaan seseorang
berhubungan dengan
penerimaan informasi
perubahan–perubahan untuk
meningkatkan perbaikan
usahatani mereka (Mosher,
1991)

Variabel ini diklasifikaiskan
menjadi sulit (skor 1),
sedang (skor 2), mudah (skor
3).

Ordinal
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Variabel (y) Definisi Operasional Parameter Pengukuran Skala
pengukuran

Tujuan
pengelolaan
(y1)

Tujuan pengelolaan hutan
merupakan salah satu proses
motivasi yang dapat
memenuhi kepuasan. Motivasi
merupakan proses atau faktor
yang menyebabkan seseorang
melakukan suatu tindakan
dengan cara-cara tertentu,
(Winardi, 2004).

Persepsi adalah proses mental
yang menghasilkan bayangan
pada diri individu, sehingga
dapat mengenal suatu obyek
dengan jalan asosiasi, baik
secara indera penglihatan,
indera perabaan dan
sebagainya sehingga akhirnya
bayangan tersebut dapat
disadari, (Sudaryanto et al
1987).

Rencana selanjutnya akan
terus mengembangkan usaha
dalam pengelolaan hutan
merupakan sikap yang harus
ditentukan oleh petani karena
pada dasarnya motivasi adalah
suatu kegiatan untuk memberi
dorongan kepada seseorang
untuk mengambil suatu
tindakan dalam rangka
mencapai tujuan, (Soekartawi
1986).

Variabel ini diklasifikasikan
menjadi pemenuhan
kebutuhan sehari-hari (skor
1), pemenuhan kebutuhan
bahan bangunan dan
kebutuhan sehari-hari (skor
2), dan alasan
komersial/investasi (skor 3).

Variabel ini diklasifikasikan
menjadi cukup
menguntungkan (skor 1),
menguntungkan (skor 2), dan
pengelolaan hutan rakyat
sangat menguntungkan (skor
3).

Variabel ini diklasifikasikan
menjadi akan mengganti
dengan usaha komoditas lain
(1), hanya akan terus
mengembangkan jika
keadaan memungkinkan
(skor 2), dan akan
mengembangkan
pengelolaaan (skor 3).

Ordinal


