
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Definisi Operasional, Pengukuran, dan Klasifikasi 

 

Definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk mengenai bagaimana variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan diukur dan diidentifikasikan. Peranan 

ketua kelompok tani dalam adopsi inovasi budidaya jarak pagar diidentifikasikan sebagai 

variabel X dan adopsi inovasi budidaya jarak pagar sebagai variabel Y. Berdasarkan 

hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, secara operasional diuraikan batasan, ukuran 

dan klasifikasi dari variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut: 

 

1. Variabel Bebas (X) 

 

 

Variabel bebas (X) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peranan ketua kelompok 

tani dalam adopsi inovasi petani terhadap budidaya jarak pagar.  Peranan ketua 

kelompok tani dilihat dari perannya sebagai pembantu penyuluh, sebagai pemimpin, 

sebagai pelopor, sebagai teladan, sebagai motivator dan sebagai komunikator.  

1. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan sesuai dengan status 

dan kedudukannya dalam masyarakat. Peranan  ketua kelompok tani sebagai 

pembantu penyuluh yaitu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh ketua 

kelompok dalam membantu penyuluh melaksanakan tugas dan kewajiban 

menyebarkan informasi dan inovasi kepada petani. Indikator peranan ketua 

kelompok tani sebagai pembantu penyuluh adalah; a) keaktifan dalam 

menyebarkan informasi baru dari PPL kepada anggota kelompoknya,  b) 



menyadarkan anggota kelompoknya mengenai arti pentingnya berkelompok. 

Peranan ketua kelompok tani sebagai pembantu penyuluh diukur dengan satuan 

skor dari 1 sampai 3. Skor tertinggi adalah 12 dan skor terendah adalah 4 dan 

diklasifikasikan menjadi rendah (4,0 – 6,6), sedang (6,7 – 9,3) dan tinggi (9,4 – 

12,0).  

 

2. Peranan ketua kelompok tani sebagai pemimpin yaitu aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh ketua kelompok dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin 

kelompok. Indikator peranan ketua kelompok sebagai pemimpin  yaitu; a) 

memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pengembangan usaha tani yang 

berhubungan dengan kepentingan kelompoknya, b) menunjukkan sikap yang baik 

agar dihormati para anggotanya. Peranan ketua kelompok tani sebagai pemimpin 

diukur dengan satuan skor dari 1 sampai 3. Skor tertinggi adalah 12 dan skor 

terendah adalah 4 dan diklasifikasikan menjadi rendah (4,0 – 6,6), sedang (6,7 – 

9,3) dan tinggi (9,4 – 12,0).  

 

3. Peranan ketua kelompok tani sebagai pelopor yaitu aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh ketua kelompok dalam menjalankan tugasnya sebagai pelopor 

didalam kelompoknya. Indikator peranan ketua kelompok sebagai pelopor  yaitu; 

a) memberikan inovasi-inovasi dalam berusaha tani yang dapat diterapkan para 

anggota kelompoknya, b) menggerakkan anggota kelompok untuk mencari 

informasi guna pengembangan usaha taninya. Peranan ketua kelompok tani 

sebagai pelopor diukur dengan satuan skor dari 1 sampai 3. Skor tertinggi adalah 

15 dan skor terendah adalah 5 dan diklasifikasikan menjadi rendah (5,0 – 8,3), 

sedang (8,4 – 11,7) dan tinggi (11,8 – 15,0).  

 



4. Peranan ketua kelompok tani sebagai teladan yaitu aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh ketua kelompok dalam menjalankan tugasnya sebagai teladan bagi 

anggota kelompoknya. Indikator peranan ketua kelompok tani sebagai teladan 

yaitu; a) kemampuan memberikan contoh yang baik, terutama dalam hal berusaha 

tani,       b) menunjukkan perilaku yang baik terhadap anggota kelompoknya. 

Peranan ketua kelompok tani sebagai teladan diukur dengan satuan skor dari 1 

sampai 3. Skor tertinggi adalah 15 dan skor terendah adalah 5 dan diklasifikasikan 

menjadi rendah (5,0 – 8,3), sedang (8,4 – 11,7) dan tinggi (11,8 – 15,0).  

 

5. Peranan ketua kelompok tani sebagai motivator yaitu aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh ketua kelompok dalam melaksanakan tugasnya sebagai motivator 

didalam kelompoknya.  Indikator peranan ketua kelompok sebagai motivator 

yaitu; a) memberikan dorongan anggota kelompok taninya agar berusaha lebih 

baik lagi, b) menggerakkan kerja sama antar anggota kelompoknya. Peranan ketua 

kelompok tani sebagai motivator diukur dengan satuan skor dari 1 sampai 3. Skor 

tertinggi adalah 15 dan skor terendah adalah 5 dan diklasifikasikan menjadi 

rendah (5,0 – 8,3), sedang (8,4 – 11,7) dan tinggi (11,8 – 15,0).  

 

6. Peranan ketua kelompok tani sebagai komunikator yaitu aktivitas atau kegiatan 

yang dilakukan oleh ketua kelompok dalam menjalankan tugasnya sebagai 

komunikator atau penghubung antara petani dengan pihak lain, baik pihak 

pemerintah maupun pihak swasta. Indikator peranan ketua kelompok tani sebagai 

komunikator yaitu; a)  menjadi penghubung antara petani dengan pihak lain, b) 

menyampaikan pesan atau informasi yang diperoleh ketua kelompok tani dari 

pihak lain kepada para anggota kelompoknya dengan cara penyampaian yang 

baik, sehingga mudah dimengerti oleh anggotanya. Peranan ketua kelompok tani 



sebagai komunikatot diukur dengan satuan skor dari 1 sampai 3. Skor tertinggi 

adalah 12 dan skor terendah adalah 4 dan diklasifikasikan menjadi rendah (4,0 – 

6,6), sedang (6,7 – 9,3) dan tinggi (9,4 – 12,0). 

 

Peranan ketua kelompok tani diukur dengan cara menjumlahkan seluruh skor dari 6 

indikator. Skor terendah adalah 27,0 dan skor tertinggi adalah 81,0 dan 

diklasifikasikan menjadi rendah (27,0 – 45,0), sedang (45,1 – 63,1) dan tinggi (63,2 – 

81,0). 

 

 

 

2. Variabel Terikat (Y) 

 

Adopsi inovasi adalah proses seseorang mendengar hal baru sampai orang tersebut 

mengadopsi (menerima, menerapkan, menggunakan) hal baru tersebut. Variabel 

terikat (Y) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adopsi inovasi budidaya 

tanaman jarak pagar oleh petani. Variabel ini diukur berdasarkan unsur-unsur 

budidaya tanaman jarak pagar mulai dari pengolahan lahan, penggunaan benih, 

pembibitan, penanaman, pemeliharaan hingga panen dan pasca panen.  

1. Pengolahan Lahan 

Persiapan lahan meliputi pembersihan lahan yaitu membersihkan lahan dari semak 

belukar dan gulma kemudian melakukan pembuatan lubang tanam, lubang tanam 

yang dianjurkan yaitu 30x30x30cm, dengan jarak lubang tanam 

2x2m.  Pengukuran pengolahan lahan dilakukan berdasarkan pembersihan lahan, 

pembuatan lubang tanam dan jarak lubang tanam yang diukur dengan satuan skor 

dari 1 sampai 3. Skor tertinggi adalah 12 dan skor terendah adalah 4 dan 



diklasifikasikan menjadi kurang baik   (4,0 – 6,6), cukup baik (6,7 – 9,3) dan baik 

(9,4 – 12,0).  

 

2. Penggunaan Benih 

Benih jarak pagar yang baik dipilih dari biji yang telah cukup tua yaitu diambil dari 

buah yang telah masak biasanya berwarna hitam dan umur pohon sudah lebih dari 

3 tahun. Pengukuran penggunaan benih dilakukan berdasarkan pemilihan biji jarak 

pagar yang akan dijadikan bibit yang diukur dengan satuan skor dari 1 sampai 3. 

Skor tertinggi adalah 9 dan skor terendah adalah 3 dan diklasifikasikan menjadi 

kurang baik (3,0 – 5,0), cukup baik (5,1 – 7,1) dan baik  (7,2 – 9,0).  

 

3. Pembibitan 

Pembibitan dapat dilakukan di polibag atau di bedengan.  Setiap polibag ditanami 1 

(satu)  benih.  Lama di pembibitan 2 – 3 bulan. Bibit jarak pagar sebaiknya 

diberikan naungan. Pengukuran pembibitan jarak pagar dilakukan berdasarkan 

penyiraman (setiap hari 2 kali pagi dan sore), penyiangan, dan seleksi yang diukur 

dengan satuan skor dari 1 sampai 3. Skor tertinggi adalah 21 dan skor terendah 

adalah 7 dan diklasifikasikan menjadi kurang baik (7,0 – 11,6), cukup baik  (11,7 – 

16,3) dan baik (16,4 – 21,0).  

 

4. Penanaman 

Penanaman jarak pagar dapat dilakukan secara monokultur atau tumpang sari. 

Penanaman dilakukan setelah lubang tanam yang dibuat dibiarkan selama 2-3 

minggu. Bibit jarak pagar yang akan dipindahkan keareal tanam sebaiknya 

menjelang musim hujan. Pengukuran penanaman jarak pagar dilakukan 

berdasarkan pemindahan bibit jarak pagar keareal tanam yang sesuai dengan 

anjuran yang diukur dengan satuan skor dari 1 sampai 3. Skor tertinggi adalah 12 



dan skor terendah adalah 4 dan diklasifikasikan menjadi kurang baik (4,0 – 6,6), 

cukup baik (6,7 – 9,3) dan baik (9,4 – 12,0).  

 

 

5. Pemeliharaan 

Jarak pagar sebaiknya disiram 2 hari sekali yaitu pada pagi dan sore hari. 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan sesuai dengan hama dan penyakit yang 

menyerang jarak pagar. Selain itu, dilakukan juga pemangkasan jarak pagar, 

pemangkasan yang sesuai dengan anjuran yaitu pada saat tanaman jarak pagar telah 

beradaptasi setelah dipindahkan keareal tanam. Pengukuran pemeliharan jarak 

pagar dilakukan berdasarkan pemupukan, pengairan, pemangkasan, pengendalian 

gulma dan pemeliharaan terhadap hama dan penyakit tanaman yang diukur dengan 

satuan skor dari 1 sampai 3. Skor tertinggi adalah 21 dan skor terendah adalah 7 

dan diklasifikasikan menjadi kurang baik (7,0 – 11,6), cukup baik (11,7 – 16,3) dan 

baik             (16,4 – 21,0).  

 

6. Panen dan Pasca Panen 

Pemanenan dilakukan ketika 75% buah di tangkai jarak pagar telah mengering dan 

sisa buah lainnya berwarna kuning kehijauan. Ciri buah yang telah kering adalah 

berwarna kuning hingga kecoklatan dan batas antara ruang biji tampak jelas 

bergaris. Pengukuran panen dan pasca panen jarak pagar dilakukan berdasarkan 

cara pemenenan jarak pagar dan perlakuan jarak pagar setelah panen yang diukur 

dengan satuan skor dari 1 sampai 3. Skor tertinggi adalah 12 dan skor terendah 

adalah 4 dan diklasifikasikan menjadi kurang baik  (4,0 – 6,6), cukup baik (6,7 – 

9,3) dan baik (9,4 – 12,0).  

 



Adopsi inovasi budidaya jarak pagar sebagai bahan bakar alternatif diukur dengan 

cara menjumlahkan skor dari indikator budidaya jarak pagar. Skor terendah adalah 

29,0 dan skor tertinggi adalah 87,0 dan diklasifikasikan menjadi rendah (29.0 – 48,3), 

sedang (48,4 – 67,7) dan tinggi (67,8 – 87,0). 

 

Pengklasifikasian variabel bebas dan terikat digunakan rumus Sturges (dalam, Dajan 

1986) yaitu sebagai berikut:  

k

yx 
  

Keterangan:  

Z = Lebar Kelas 

X = Nilai Skor Terendah 

Y = Nilai Skor Tertinggi 

K = Banyaknya Kelas / Kategori 

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  
 

 

       Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive) yakni di Desa Babatan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.  Pemilihan lokasi ini berdasarkan 

pertimbangan bahwa di Desa Babatan terdapat populasi petani mandiri  yang bergabung 

dalam kelompok tani dan membudidayakan jarak pagar. Untuk lebih jelasnya jumlah 

kelompok tani yang membudidayakan jarak pagar di Desa Babatan Kecamatan Katibung 

Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

 

Tabel 8. Kelompok tani jarak pagar di Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan 

 

No Nama Kelompok Tani  

Jarak Pagar 

Jumlah Anggota (Jiwa) 



1. Karya Tani 25 

2. Mekar Sari 1 25 

3. Mekar Sari II 25 

4. Sido Rukun II 25 

5. Manunggal 1 25 

6. Tunas Muda 25 

Jumlah 
150 

        

Sumber: Diolah dari BPP Kecamatan Katibung, 2009 

 

Pada Tabel 8 terlihat bahwa jumlah petani di Desa Babatan Kecamatan Katibung 

berjumlah 150 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2010. 

 
C.  Metode Penelitian, Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel 

 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data yang digunakan terdiri 

atas data primer dan data sekunder.  Data primer merupakan data yang diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(kuisioner).  Kuisioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai peranan ketua 

kelompok tani dalam adopsi inovasi budidaya jarak pagar sebagai bahan bakar alternatif. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, laporan, studi kepustakaan, 

serta instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

Berdasarkan Tabel 7, jumlah seluruh petani jarak pagar yang ada di Desa Babatan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yakni sebanyak 150 orang yang 

terbagi dalam tujuh kelompok tani. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus 

Yamane (1967 dalam Rakhmat, 2004) sebagai berikut: 
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Keterangan 

n = banyaknya unit sampel 

N = banyaknya unit populasi 

d = tingkat presisi atau tingkat kesalahan yang ditetapkan 10% 

1 = bilangan konstan 

 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 orang.  Untuk 

memperoleh sampel masing-masing kelompok petani jarak pagar ditentukan dengan 

teknik pengambilan sampel proporsional yang mengacu pada teori Nasir (1988) sebagai 

berikut: 
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Keterangan 

ni   = jumlah sampel setiap kelompok 

Ni = jumlah populasi masing-masing kelompok 

N = jumlah seluruh populasi 

n  = jumlah seluruh sampel 

D. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, 

tabulasi dan statistik. Analisis data dilakukan secara kuantitatif. Tujuan pertama pada 

penelitian ini akan di jawab secara deskriptif. Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang 

kedua dan ketiga guna melihat hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat 

(Y) dan melihat peubah (X) yang paling berhubungan terhadap variabel (Y), maka 

menggunakan statistik nonparametrik dengan uji  korelasi Parsial Kendall (Siegel, 1997)  



dan di uji menggunakan SPSS 16 dengan Parsial Corelation (Riduwan, 2009).  Uji 

korelasi Parsial Kendall digunakan karena mempunyai kelebihan dari uji karelasi lainnya, 

yaitu dapat melihat salah satu variabel bebas yang paling berhubungan terhadap variabel 

terikat, dengan bariabel bebas  yang lainnya dianggap konstan (variabel control).   Rumus 

uji korelasi Parsial Kendall yaitu :   
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Keterangan : 

zxy.  = Koefisien Korelasi Parsial Kendall 

xy    = Korelasi antara X dan Y dengan yang lainnya dianggap konstan 

zy    = Korelasi antara Z dan Y dengan yang lainnya dianggap konstan 

zx    = Korelasi antara Z dan X dengan yang lainnya dianggap konstan 

 

 

Untuk mengetahui hubungan antara kedua varibel dapat menggunakan 2 cara, yaitu 

dengan menggunakan rumus t hitung dan melihat nilai signifikasi. Rumus t hitung yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

t hitung  = 

pa rsia l

pa rsia l
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Keterangan: 

r parsial : nilai koefisien parsial 

n  : Jumlah sampel 

 

 

Pengujian hipotesis dan kaidah pengambilan keputusan adalah : 

1) Jika t hitung < t tabel pada  = 0,01 atau  = 0,05 maka H1 ditolak, artinya tidak ada 

hubungan yang nyata antara kedua variabel. 



2) Jika t hitung > t tabel pada  = 0,01 atau  = 0,05 maka H1 diterima, artinya terdapat  

hubungan yang nyata antara kedua variabel. 

 

Untuk mengetahui hubungan antara kedua varibel dengan melihat nilai signifikasi, maka 

kaidah keputusan adalah: 

1. Jika nilai signifikasi >  pada  = 0,01 atau  = 0,05 maka H1 ditolak, artinya tidak 

ada hubungan yang nyata antara kedua variabel. 

2. Jika nilai signifikasi <  pada  = 0,01 atau  = 0,05 maka H1 diterima, artinya 

terdapat  hubungan yang nyata antara kedua variabel. 

 

Untuk melihat peubah peranan ketua kelompok  yang paling berhubungan dengan adopsi 

inovasi budidaya jarak pagar sebagai bahan bakar alternatif, maka dilihat koefisien Parsial 

Kendall yang terbesar. 

 


