
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuisioner 

kepada kelompok petani yang menerima subsidi pupuk. Tujuan penyebaran 

kuisioner adalah untuk mengetahui ketepatan waktu, jumlah, jenis, tepat (sasaran), 

mutu, dan harga yang layak dalam pelaksanaan subsidi pupuk di Kabupaten 

Pringsewu 

2. Data Sukunder  

Data sekunder diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian yaitu 

Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu. Adapun jenis data yang diperlukan yaitu :  

a. Data rekapuitulasi kelempok tani yang menerima subsidi pupuk di Kabupaten 

Pringsewu 

b. Data jumlah petani dalam kelompok tani yang menerima subsidi pupuk di 

Kabupaten Pringsewu 

B. Teknik Pengumpulan Data  

Data diperoleh dari hasil penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan 

beberapa cara yaitu :  
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1. Studi Dokumentasi  

Yaitu penelitan secara langsung pada Dinas Pertanian Kabupaten 

Pringsewu guna memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini. Kemudian ditambah dengan mempelajari berbagai 

literatur 

2. Observasi 

Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara 

langsung ke Kabupaten Pringsewu. Adapun pengambilan wilayah 

Pringsewu karena peneliti ingin mengetahui dampak dari kebijakan 

pemerintah terhadapa subsidi pupuk di wilayah Pringsewu 

3. Daftar Pertanyaan 

Metode ini dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada responden 

yang alternative jawabannya telah disediakan dan responden diminta untuk 

memilih alternative jawaban yang menurutnya paling tepat. Dalam hal ini 

responden yang dimaksud adalah beberapa kelompok tani yang ada di 

daerah Pringsewu sesuai dengan sampel yang telah ditentukan 

C. Teknik Penarikan Sampel 

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan dengan Purposive Random 

Sampling yaitu sampling didasarkan atas informasi yang didahuluinya (previous 

knowledge) tentang keadaan populasi, dan informasi ini tidak lagi diragukan 

(Sayuti, Husain, 1987:79) 
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1. Sampel penelitian asalah petani yang mendapatkan subsidi pupuk di 

Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan data diketahui dari 209 kelopok tani 

terdapat 119 keompok tani yang mendapatkan subsidi pupuk dimana dari 

seluruh kelompok tani yang mendapatkan subsidi pupuk tersebut terdapat 

sebanyak 5980 anggota. Penarikan sampel diambil melalui simple random 

sampling dengan rumus : 

 
 

(Soepranto, 2007) 

 

Dimana  

 

D =  

 

Keterangan  

n =  Sampel 

N =  Jumlah populasi/ penerima subsidi pupuk 

p =  Proporsi 

D =  Estimasi terhadap rata-rata 

B =  Bound of error  

 

Karena p tidak diketahui  maka p dianggap 0,5 dengan B=0,10 

D = 0025,0
4

1,0

4

2B
  

 

Maka perhitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut: 

 

98
19,15

1495

)5,01(5,00025.0)15980(

)15,0(5,0.5980
n  

 

D. Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif, yaitu menjelaskan, menggambarkan atau memaparkan 
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fakta yang diperoleh dari penelitian. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian 

ini diolah dengan rumus atau ketentuan matematik/statistik, dengan merubah 

kedalam bentuk simbol atau angka. Jawaban responden pada kuisioner perlu 

dirubah dalam bentuk angka-angka untuk mengkuantitatifkan data yang diperoleh. 

Efektifitas pelaksanaan Subsidi pupuk pada penelitian ini dilhat dari segi tepat 

sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis dan mutu, tapat harga, program 

subsidi pupuk di kabupaten Pringsewu 

E. Analisis Hasil Jawaban Responden  

Dalam analisis hasil jawaban responden, dilakukan pengukuran variable penelitian 

tentang pelaksaan Program subsidi pupuk di Kabupaten Pringsewu. Pengukuran 

setiap item pertanyaan menggunakan skala ordinal dan setiap item pertanyaan 

pada kuisioner dibuat alternative. Dimana alternative jawaban berjenjang dimulai 

jenjang tertinggi dengan skor 3 dan jenjang terendah dengan skor 1. Jawaban 

responden pada kuisioner perlu dirubah dalam bentuk angka-angkat unuk 

mengkualitatifkan data yang diperoleh, dimana jawaban yang tersedia diberi skor 

secara berjenjang dari yang tertinggi hingga yang terendah.  

Alternatif jawaban yang diberikan menggunakan simbol a, b, dan c yang masing-

masing akan diberikan nilai :  

a. Nilai 3 untuk alternatif jawaban (a) yang memiliki kategori tinggi 

b. Nilai 2 untuk alternatif jawaban (b) yang memiliki kategori sedang 

c. Nilai 1 untuk alternatif jawaban (c) yang memiliki kategori rendah 

Presentase Percapaian = x 100 
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Keterangan  

i = Variable ke i 

j  = Responden ke j 

Sij  = skor total variable i  

 

Kaidah keputusan : 

81-100  = Sangat Efektif 

61-80 = Efektif 

41-60  = Cukup Efektif 

21-40  = Kurang Efektif 

0-20  = Tidak Efektif 

(Suharsimi Arikunto, 2002:196) 

 

Dengan menggunakan kaidah keputusan tersebut diatas akan diketahui efektifitas 

kebijakan pemerintah terhadap subsidi pupuk. Suharsimi Arikunto ( 2002 : 216) 

menyatakan bahwa setiap alternative jawaban yang bergradasi atau menggunakan 

peringkat dalam setiap kolom dan tabelnya menunjukkan letak, nilai, maka 

sebagai konsekuensinya setiap centangan dalam setiap kolom jawaban 

menunjukkan nilai tertentu. Dengan demikian, maka analisis data dilakukan 

dengan mencermati banyaknya centangan dalams setiap kolom yang berbeda 

nilainya tersebut, lalu mengalihkan frekuensi pada masing-masing kolom dengan 

nilai kolom yang bersangkutan.  

F. Uji Persyaratan Instrumen  

1. Uji Validitas 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau ketepatan suatu instrumen. Untuk mengukur tingkat validitas dalam 

penelitian ini digunakan rumus korelasi pearson product moment dan 

perhitungannya dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.0. Adapun 

rumus untuk uji validitas adalah sebagai berikut:  
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2222
hitungr  

Keterangan : 

hitungr  = Koefesien korelasi skor item soal 

N    = Jumlah responden 

X    = jumlah skor item 

Y    = jumlah skor total  

(Sudjana, 2002: 369) 

 

Kriteria uji, apabila rhitung>rtabel maka pengukuran tersebut valid, tetapi apabila 

rhitung<rtabel maka pengukuran angket tersebut tidak valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Reliabilitas yaitu untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dapat dipercaya dalam penelitian ini, artinya bila alat ukur tersebut diujikan 

berkali-kali hasilnya tetap. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha 

Chronbach yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

17.0. Adapun rumus chroncabh alpha adalah sebagai berikut:  

2

2

11 1
1 t

i

k

k
r  

Keterangan : 

11r  =  nilai realibilitas instrumen 

i    =  jumlah varians skor tiap item 

k  =  banyaknya butir soal  
2t  =  varians total 

 

Kriteria uji, apabila alpha chronbach>0.60 maka pengukuran tersebut reliabel, 

tetapi apabila alpha chronbach<0.60 maka pengukuran angket tersebut tidak 

reliabel (Muhidin, 2007:25). Jika suda memperoleh angka reliabilitasnya, 
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langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan harga tersebut dengan tabel r 

product moment.  

Tabel 4 Interpretasi nilai r  

Besarnya Nilai r11 Kriteria 

0.00-0.199 Sangat Rendah 

0.20-0.399 Rendah 

0.40-0.599 Sedang 

0.60-0.799 Kuat 

0.80-1.000 Sangat Kuat 

 

(Sumber: Umar, 2005) 

G. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan analisis deskriptif yakni 

mendeskripsikan tentang penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET) serta 

menguraikan data dan fakta yang ada dilapangan berdasarkan jawaban dari 

responden yang ditulis dalam bentuk tabel presentasi hasil kuisioner dari para 

kelompok tani penerima subsidi pupuk di Kabupaten Pringsewu.  

H. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu  

Secara geografis wilayah Kabupaten Prinsewu terletak pada posisi 104
0
42’– 

105
0
8’ dan antara 5

0
8’-6

0
8’ Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administratif 

Kebupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah  

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tangamus 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran  

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah daratan 625 km
2 

, yang hampir 

seluruhnya berupa wilayah daratan. Potensi sumber daya alam yang dimilik 

Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. 
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Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung merupakan 

hasil pemekaran dari kabupaten Tanggamus dan dibentuk berdasarkan Undang-

undang No 48 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada 

tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Secara Administratif 

berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pringsewu 

terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan Pardasuka, 

Ambarawa, Pagelaran, Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas dan Adi 

Luwih. 

 

Berdasarkan UU Pembetukan Kabupaten Pringsewu jumlah penduduk 

Pringsewu pada tahun 2008 berjumlah 351.093 jiwa. Banyaknya Penduduk 

Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2009 

tercatat sebanyak 375.554 jiwa yang terdiri dari laki-laki 181.489 jiwa dan 

perempuan 176.065 jiwa. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah 

penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 103.08 yang berarti bahwa pada 

setiap 100 jiwa penduduk perempuan sekitar 103 penduduk laki-laki. 

Kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 572 jiwa per kilometer persegi, secara 

rinci persebaran penduduk perkecamatan adalah sebagai berikut :  

Tabel 5. Sebaran Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Luas 

(Km
2
) 

Kepadatan 

(jiwa/km
2
) 

1 Pardasuka  30.992 94,74 327,13 

2 Ambarawa  29.564 30,99 953,99 

3 Pagelaran  63.018 172,75 364,99 

4 Pringsewu  76.937 53,29 1,443,74 

5 Gadingrejo  66.647 85,71 777,59 

6 Sukoharjo  41.059 72,95 562,84 

7 Banyumas  17.523 39,85 439,72 

8 Adi Luwih  31.814 74,82 425,21 
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Pringsewu  357.554 625,10 571,99 

BPS Kabupaten Pringsewu, Tahun 2012 

Dari data tersebut, Kecamatan Pringsewu merupakan wilayah terpadat dengan 

kepadatan 1.443 jiwa/km
2
, dan yang paling jarang adalah Kecamatan Pardasuka 

yaitu hanya 327 jiwa/km
2  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 

2011 Kabupaten Pringsewu Lampung memiliki luas wilayah 628,05 km  dengan 

jumlah desa dan kelurahan sebanyak 101 dan jumlah penduduk 366.131 jiwa. 

Ditahun 2011 terdapat penambahan jumlah penduduk sebanyak 2.274 jiwa 

disbanding dengan tahun 2010. 

 

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 96 pekon (desa) dan 5 kelurahan, yang tersebar 

di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, 

Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara. 

Dari segi luas wilayah, Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan kabupaten 

terkecil, sekaligus terpadat di Provinsi Lampung. Tingkat kepadatan penduduk 

583 jiwa per km  di tahun 2011. Tingkat kepadatan penduduk masih belum 

merata, karena masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih di kecamatan 

pringsewu dimana fasilitas infrastruktur yang lebih banyak dibandingkan dengan 

kecamatan lainnya. Kecamatan terpadat adalah pringsewu yaitu: 1.434 jiwa/ km  

dan yang terendah adalah kecamatan pagelaran dan pradasuka yaitu: 342 jiwa/ 

km . 

Topografi wilayah Pringsewu bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi 

yang sebagian besar merupakan bentangan datar yakni sekitar 40% dari seluruh 

wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 800 m sampai dengan 
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1.115 m dari permukaan laut. Bentang alamnya terdiri dari daratan 64% yang 

dimanfaatkan untuk perumahan, pekarangan dan 36% dimanfaatkan untuk 

perkantoran, perkebunan, pertanian serta fasilitas lainnya.  

Potensi pertanian di Kabupaten Pringsewu adalah untuk tanaman pangan dan 

holtikultura memiliki lahan seluas 36.849 Ha yang bagi menjadi lahan tanaman 

padi seluas 20.616 Ha, tanaman jagung seluas 7.993 Ha, sayuran 1.634 Ha, 

kedelai 66 Ha dan buah-buahan 6.540 Ha. Untuk lahan perkebunan lahan yang 

ada di Kabupaten Pringsewu seluas 23.529,75 Ha dan kehutanan seluas 13.287,24 

Ha. Total luas areal pertanian untuk padi organik di Kabupaten Pringsewu adalah 

193 Ha dengan produksi rata-rata sekitar 770 ton/tahun. Sentra padi organik 

terdapat di Kecamatan Pagelaran dan Gadingrejo.
 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Peta_Kabupaten_Pringsewu.jpg&filetimestam
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Gambar 6 Peta lokasi Kabupaten Pringsewu 

 


