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III METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 

 

Definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk mengenai variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini.  Faktor-faktor yang diteliti dalam 

penelitian ini meliputi faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan tingkat 

persepsi terhadap program SL-PHT kakao dalam meningkatkan produktivitas 

dan pendapatan usahatani kakao yaitu: 1) tingkat pengalaman berusahatani 

petani kakao (X1), 2) tingkat pengetahuan petani (X2), 3) tingkat interaksi 

sosial petani (X3),dan 4) tingkat pemenuhan kebutuhan hidup petani 

(X4),dengan tingkat persepsi petani terhadap program SL-PHT kakao dalam 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani kakao (Y), sehingga 

mempengaruhi produktivitas dan pendapatan usahatani kakao dengan asumsi 

harga akan mempengaruhi. 

1) Tingkat pengalaman berusahatani kakao (X1) adalah lamanya petani dalam 

berusahatani kakao.  Tingkat pengalaman petani berusahatani kakao dilihat 

berdasarkan indikator a) lama berusahatani kakao , b) cara budidaya 

tanaman kakao, (c) pengalaman petani dalam HPT (Hama Penyakit 

Tanaman).  Tingkat pengalaman petani berusahatani kakao, diukur dalam 
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satuan skor.  Tingkat pengalaman berusahatani kakao dikatakan rendah jika 

(6,00-10,00); sedang jika (10,01-14,00); dan tinggi jika (14,01-18,00). 

2) Tingkat pengetahuan petani (X2) adalah merupakan hasil yang  terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. 

Tingkat pengetahuan petani berusahatani kakao dilihat berdasarkan 

indikator a) jenis hama, penyakit dan musuh alami kakao, b) cara 

pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao, (c) waktu dan formulasi 

pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao.  Tingkat pengetahuan 

petani berusahatani kakao, diukur dalam satuan skor.  Tingkat pengetahuan 

berusahatani kakao dikatakan rendah jika (9,00-15,00); sedang jika (15,01-

21,00); dan tinggi jika (21,01-27,00). 

3) Tingkat interaksi sosial petani (X3) adalah interaksi yang dilakukan petani 

responden dengan lingkungan internal (dalam kelompok tani) dan 

lingkungan eksternal (tetangga kelompok tani).  Tingkat interaksi internal 

petani dilihat berdasarkan indikator a) interaksi petani responden dengan 

sesama anggota kelompok tani, b) berinteraksi dengan anggota kelompok 

tani dalam memperoleh informasi mengenai cara dalam PHT kakao.  

Tingkat interaksi eksternal petani dilihat berdasarkan indikator, a) 

berinteraksi dengan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), b) 

berinteraksi dengan anggota kelompok tani sekitar tentang PHT kakao.  

Tingkat interaksi sosial petani diukur dengan menggunakan skor.  Tingkat 

interaksi sosial dikatakan rendah jika (7,00-11,66); sedang jika (11,67-

16,33); dan tinggi jika (16,34-21,00). 
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4) Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup petani (X4) adalah sesuatu yang 

dibutuhkan oleh petani seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari.  Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup dilihat berdasarkan indikator a) 

pemenuhan kebutuhan pangan, b) pemenuhan kebutuhan sandang, c) 

pemenuhan kebutuhan papan, pendidikan dan kesehatan.  Tingkat 

pemenuhan kebutuhan petani diukur dengan menggunakan skor.  Tingkat 

pemenuhan kebutuhan petani dikatakan rendah jika (5,00-8,33); sedang jika 

(8,34-11,66); dan tinggi jika (11,67-15,00).  

5) Tingkat persepsi petani terhadap program SL-PHT kakao dalam 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani kakao (Y).  Persepsi 

petani terhadap penerapan program SL-PHT dalam budidaya kakao dilihat 

berdasarkan beberapa indikator yaitu a) manfaat SL-PHT kakao, b) 

persyaratan SL-PHT kakao, c) pelaksanaan SL-PHT kakao, dan d) 

pendanaan SL-PHT kakao.  Tingkat persepsi petani terhadap program SL-

PHT kakao diukur dengan menggunakan skor.  Tingkat persepsi petani 

terhadap program SL-PHT kakao dikatakan rendah jika (10-16,66); sedang 

jika (16,67-23,33); dan tinggi jika (23,34-30,00). 

6) Produktivitas usahatani kakao adalah tingkat produksi yang dihasilkan 

petani persatuan ha yang diukur dalam ton/ha.  Poduktivitas budidaya 

kakao dengan menerapkan program SL-PHT kakao diukur dengan satuan 

ton perhektar pertahun.  Produktivitas usahatani kakao dikatakan rendah 

jika (0,400-0,833 ton/ha), sedang jika ( 0,834- 1,267 ton/ha) dan tinggi jika  

(1.268-1,700 ton/ha). 
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7) Pendapatan adalah pengurangan penerimaan responden dengan total biaya 

(pengeluaran usahatani kakao) yang dinyatakan dalam rupiah.  Pendapatan  

yang diperoleh dari hasil penelitian ini merupakan pendapatan responden 

dari pekerjaan usahatani kakao yang dihitung dalam satu rupiah.  

Pendapatan bersih usahatani merupakan selisih antara pendapatan kotor 

usahatani kakao dengan pengeluaran total usahatani.  Pendapatan kotor 

usahatani sebagai nilai produksi usahatani dikalikan harga dalam jangka 

waktu tertentu dan digunakan untuk pembayaran dan simpanan atau ada 

digudang pada akhir tahun.  Tingkat pendapatan responden diklasifikasikan 

menjadi tiga kelas yaitu rendah jika (4.527.083,00-9.786.876,66), sedang 

jika (9.786.876,67-15.046.670,33), dan tinggi jika (15.046.670,34-

20.306.464,00). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu.  Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa Kecamatan Sukoharjo merupakan kecamatan basis Kakao 

di Kabupaten Pringsewu yang mendapatkan program SL-PHT kakao dalam 

budidaya kakao.  Pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilaksanakan 

pada bulan agustus sampai dengan bulan oktober 2013. 

 

 

C. Metode Pengambilan Sampel 

 

 

Penentuan lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja (purposive) yaitu di 

Desa Sukoharjo1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.  Dengan 
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pertimbangan bahwa daerah ini merupakan penghasil kakao terbesar di 

Pringsewu dan kegiatan SL-PHT kakao telah dilaksanakan pada tahun 2011.  

Mengingat jumlah populasi responden yang berusahatani kakao adalah 26 

maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel total.  Semua 

objek tersebut diambil sebagai responden.  Menurut Arikunto (2006), 

mengatakan apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga pengambilan sampel menggunakan metode sensus.  Sampel dalam 

penelitian ini adalah anggota Kelompok Tani Mekar IV yang beranggotakan 70 

orang, dengan 26 petani mengikuti program SL-PHT kakao.   

 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

 

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).  Data skunder 

merupakan data yang diperoleh dari literatur, laporan, studi pustaka, serta 

instasi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

E. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

 

 

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tabulasi 

dan statistik.  Selanjutnya untuk menguji hipotesis untuk melihat hubungan 

antara variabel X dan Y, maka akan dilakukan analisis statistik non 

parametrik dengan menggunakan uji Rank Spearman.  Adapun rumus uji 

Rank Spearman adalah sebagai berikut: 
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      Keterangan   rs = Koefisien korelasi Spearman 

      n = Jumlah Responden   

                di =  Perbedaan antara X dan Y 

 

Rumus rs  ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa dalam penelitian ini 

akan melihat korelasi (keeratan hubungan ) anatar variabel bebas dan variabel 

terikat dari peringkat dan dibagi dalam klasifikasi tertentu. Untuk 

menentukan signifikan nilai rs nya adalah dengan melihat tabel harga-harga 

kritis rs korelasi Rank Spearman (Siegel, 1997). 

 

Jika terdapat peringkat yang berangka sama atau kembar dalam variabel x 

maupun y, maka memerlukan faktor koreksi T (Siegel, 1997), dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Keterangan 

 X
2      

= Jumlah kuadrat variabel x yang diberi korelasi 

Y
2      

= Jumlah kuadrat variabel yang diberi korelasi 

T     =  Faktor Koreksi  

Tx    =  Jumlah faktor koreksi variabel x 

Ty    =  Jumlah faktor koreksi variabel y 

N    =  Jumlah responden 

 

 

Karena jumlah sampel lebih besar dari sepuluh, maka pengujian terhadap H0 

dilanjutkan dengan uji “t” dengan rumus sebagai berikut: 
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Pengujian hipotesis dan kaidah pengambilan keputusan adalah : 

1) Jika nilai signifikansi  nilai , maka tolak Ho dan terima Hi pada  =0,05 

artinya terdapat hubungan yang nyata antara kedua variabel. 

2) Jika nilai signifikansi > nilai , maka terima Ho dan tolak Hi pada  =0,05 

artinya tidak terdapat hubungan yang nyata antara kedua variabel. 

 


