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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya 

Lampung Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja). 

Kecamatan Sumberjaya dipilih menjadi daerah penelitian atas dasar 

pertimbangan bahwa Kecamatan Sumberjaya Lampung Barat merupakan 

salah satu sentra penghasil kopi. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan atas 

pertimbangan bahwa Kecamatan Sumberjaya merupakan daerah 

pengembangan produksi kopi dan dikelola oleh Kelompok tani serta 

Gapoktan yang memiliki aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anggota 

kelompok, selain itu Kecamatan tersebut masih memiliki potensi yang 

cukup baik dalam usahatani kopi dengan memperhatikan hubungan antara 

peranan tiap kelompok tani dengan pendapatan petani. Penelitian 

dilaksanakan dari bulan September 2013 – Maret 2014. 

B.   Populasi dan Sampel 

Populasi anggota kelompok tani di Kelurahan Tugusari Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat adalah 848 petani dari 14 kelompok 

tani. Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya dipilih menjadi tempat 

penelitian dikarenakan kecamatan tersebut yang memiliki potensi 

pengembangan kopi untuk kesejahteraan petani di Kecamatan Sumberjaya 
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Kabupaten Lampung Barat. Dari jumlah populasi petani kopi di kelurahan 

tersebut ditentukan  jumlah  sampel dengan menggunakan rumus penentuan 

sampel yang merujuk pada teori Yamane (1967, dalam Rakhmat, 2001) 

dengan rumus: 

   n =        N 

           N(d
2
)+ 1 

   n  =         848       =  89 

           848(0.1)
2
 + 1 

Keterangan: n = Unit sampel 

  N = Unit Populasi 

  d  = Tingkat Presisi (0,1) 

Berdasarkan rumus diatas diperoleh responden yang berjumlah 89 orang, 

penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel petani kopi yang 

termasuk kedalam anggota kelompok tani. Dalam penelitian ini penentuan 

jumlah unit sampel dari 14 kelompok tani diambil sampel dengan 

menggunakan metode alokasi proporsional dari rumus Nasir (1983): 

  ni = n 

Keterangan: ni  = Unit sampel / kelompok tani 

         N = Populasi pada masing-masing kelompok 

         Ni =  Populasi seluruhnya 

          n = Sampel seluruhnya 
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Tritunggal   =  x 89 = 10 orang 

Mitra Lestari Sejahtera  = x 89 = 7 orang 

KWT Mawar   = x 89 = 2 orang 

Marga Indah   = x 89 = 2 orang 

Sejahtera Mandiri  = x 89 = 3 orang 

Marga Wiwitan   = x 89 = 8 orang 

Kincir Jaya   = x 89 = 6 orang 

Mitra Wana Lestari Sejahtera = x 89 = 6 orang 

Laksana Bawah   = x 89 = 7 orang 

Mekarsari Jaya   = x 89 = 6 orang 

Simpang kodim   = x 89 = 8 orang 

Laksana jaya   = x 89 = 12 orang 

KWT Barokah   = x 89 = 2 orang 

Lirikan    = x 89 = 10 orang 
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Tiap-tiap unit analisis yang terpilih pada setiap kelompok akan diambil 

secara Stratified berdasarkan pada status keanggotaan yaitu ; ketua dan 

anggota kelompok. Metode pengambilan responden ditentukan dari anggota 

kelompok tani secara acak sederhana dan berstrata secara proporsional 

(Proportional Stratified random sampling). 

C. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode survey, yaitu 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1995). 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden (petani kopi) di 

lokasi penelitian dengan menggunakan kuesioner dan data tersebut adalah 

data untuk satu kali musim tanam. Data sekunder diperoleh dari beberapa 

literatur diantaranya buku bacaan, laporan terpublikasi (gapoktan), hasil 

penelitian terdahulu, Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung dan Lampung 

Barat, Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat, Badan Pelaksana 

Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lampung 

Barat, Badan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 

Kecamatan Sumberjaya, serta Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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D. Metode Analisis Data 

 

Pengolahan data dilakukan dengan tabulasi dan analisis data dilakukan 

secara deskriptif sedangkan pengujian hipotesis dilakukan uji statistika 

parametrik, yaitu uji statistik Paired Sample T Test. Uji statistik Paired 

Sample T Test merupakan uji T untuk dua sample berpasangan yang 

bertujuan untuk mengetahui rata-rata yang secara nyata berbeda ataukah 

tidak dari dua sampel yang berpasangan tersebut. 

Langkah-langkah mencari t hitung untuk uji statistik Paired Sample T Test 

ialah sebagai berikut : 

1. Menghitung selisih (d). 

2. Menghitung total d, lalu mencari mean/rata-rata d. 

3. Menghitung d – (d rata-rata), kemudian mengkuadratkan selisih 

tersebut, dan menghitung total kuadrat selisih tersebut. 

4. Mencari Sd
2 

(Standard Deviation), dengan rumus: 

Sd
2 

= 1/ (n-1) x {total (d – d rata-rata)}
2
  

5. Menentukan nilai uji T hitung, dengan rumus: 

  t 
 
= 

(X1−X2)−0

Sd  / √n 

 

Keterangan: 

 t = t hitung 

X1 =  distribusi sebelum 

X2 =  distibusi setelah 

Sd =  Stadard deviation 

n =  jumlah responden 
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6. Membuat kaidah keputusan / kesimpulan. 

 

Kaidah pengambilan keputusan adalah : 

(1)   Jika t hitung > t tabel dan jika probabilitas α < 0,05, terima H1, tolak H0. 

Berarti terdapat perubahan antara kedua variabel yang diuji. 

(2)   Jika t hitung < t tabel dan jika probabilitas α > 0,05, terima H0, tolak H1 

Berarti tidak terdapat perubahan antara kedua variabel yang diuji. 

 

E. Konsep Dasar dan Definisi Operasional variabel 

 

1. Konsep dasar 

 

Peran merupakan hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat 

dan merupakan hubungan antara peranan-peranan individu yang diatur oleh 

norma-norma yang berlaku dan lebih merujuk pada fungsi, penyesuaian diri 

dan sebagai suatu proses.  

 

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai 

dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara 

informal. 

 

Peranan kelompok tani merupakan serangkaian perilaku kelompok petani 

yang saling berhubungan dengan komunitas petani dalam rangka 

mempermudah pengadaan sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk 

dan obat-obatan. Peranan kelompok tani juga berpengaruh terhadap biaya 

pengadaan sarana produksi pertanian yang dapat di tanggung bersama serta 

memiliki kekuatan untuk menentukan harga hasil pertanian anggotanya. 
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Pengembangan kelompok tani merupakan pemberdayaan petani untuk 

merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahataninya dan 

meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya. 

 

Fungsi kelompok tani merupakan aktivitas yang tergolong pada jenis yang 

sama berdasarkan atau pelaksanaan, yang terdiri dari kelas belajar, wahana 

kerja sama, unit produksi, fungsi kelompok tani mampu mengembangkan 

usaha agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. 

 

Kelas belajar merupakan wadah belajar kelompok tani mengajar bagi 

anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar 

tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. 

 

Wahana kerja sama merupakan tempat kelompok tani untuk memperkuat 

kerja sama baik di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar 

kelompok tani maupun dengan pihak lain. Melalui kerja sama diharapkan 

usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, 

hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan. 

 

Unit produksi merupakan usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing 

anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu 

kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis 

usaha, dengan menjaga kuantitas kualitas maupun kontinuitas. 
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Kelompok usaha merupakan kelompok yang dapat berfungsi sebagai satu 

kesatuan usaha yang dijalankan sehingga mampu mencari dan 

memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan berusaha. 

 

Kelompok adalah himpunan atau kesatuan–kesatuan manusia yang bersama, 

oleh karena adanya hubungan mereka. Hubungan tersebut antara lain 

menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga 

suatu kesadaran untuk saling menolong antar sesama manusia. 

 

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk 

atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, 

ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk 

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 

 

Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari 

produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, sarana produksi, 

pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. 

 
Usahatani kopi adalah serangkaian kegiatan menanam dan mengelolah 

tanaman kopi untuk menghasilkan produksi, sebagai sumber utama 

penerimaan usaha yang dilakukan oleh petani.  

 
Produksi kopi adalah jumlah produksi kopi pada satu periode produksi. 

Produksi kopi diukur dalam Kilogram (Kg). 
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Penerimaan usahatani adalah jumlah produksi total kopi selama satu tahun 

dikalikan dengan harga kopi ditingkat petani. Penerimaan diukur dalam 

satuan rupiah (Rp). 

Pendapatan usahatani adalah penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan selama produksi dalam satu kali musim tanam. 

Pendapatan diukur dalam satuan nilai rupiah (Rp). 

Produktivitas usahatani kopi adalah tingkat produksi kopi yang dihasilkan 

dalam satu hektar. Produktivitas usahatani kopi diukur dalam satuan 

kilogram per hektar (kg/ha). 

Harga benih kopi adalah nilai tukar uang yang dikeluarkan oleh petani untuk 

mendapatkan benih kopi guna keperluan usahataninya. Harga benih kopi 

diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

Harga kopi adalah nilai tukar kopi di tingkat petani setelah penanganan 

pasca panen. Harga kopi diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg). 

Pemasaran adalah proses sosial dan managerial yang mencangkup 

serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk memindahkan barang atau jasa 

dari produsen kepada konsumen dengan pertukaran timbal balik produk dan 

nilai dengan orang lain. 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional ini mencakup pengertian yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang akan dianalisis sehubungan dengan tujuan 

penelitian, mencakup variabel X (peranan kelompok tani sebelum mengikuti 
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kelompok tani) dan variabel Y (peranan kelompok tani setelah mengikuti 

kelompok tani) dalam peningkatan pendapatan petani kopi. Variabel 

peranan kelompok tani yang dianalisis dalam penelitian ini terdapat 3 

indikator, yaitu: 

 

1. Kelas belajar merupakan wadah belajar kelompok tani mengajar bagi 

anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar 

tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. 

Kelas belajar diukur dengan skor 1-3, berdasarkan 10 indikator melalui 10 

pertanyaan yaitu (1) Menggali dan merumuskan kebutuhan belajar, (2) 

Merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar, (3) Menumbuhkan 

kedisiplinan dan motivasi anggota kelompok tani, (4) Melaksanakan 

proses pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib, (5) 

Menjalin kerja sama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan 

dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, 

instansi pembina maupun pihak-pihak lain, (6) Menciptakan 

iklim/lingkungan belajar yang sesuai, (7) Aktif dalam proses belajar-

mengajar, termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan 

penyuluhan pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya, (8) 

Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah 

yang dihadapi anggota kelompok tani, (9) Merumuskan kesepakatan 

bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan 

berbagai kegiatan kelompok tani, dan (10) Merencanakan dan 

melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam kelompok tani, 
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antar kelompok tani atau dengan instansi terkait, secara keseluruhan akan 

diperoleh skor terendah 10 dan skor tertinggi 30. 

 

2. Wahana kerja sama merupakan tempat kelompok tani untuk memperkuat 

kerja sama baik di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar 

kelompok tani maupun dengan pihak lain. Melalui kerja sama diharapkan 

usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, 

hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan. Wahana kerja sama 

diukur dengan skor 1-3, berdasarkan 10 indikator melalui 10 pertanyaan 

yaitu (1) Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai 

dan selalu berkeinginan untuk bekerja sama, (2) Menciptakan suasana 

keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota 

kelompok tani untuk mencapai tujuan bersama, (3) Mengatur dan 

melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota kelompok 

tani sesuai dengan kesepakatan bersama, (4) Mengembangkan kedisiplinan 

dan rasa tanggung jawab diantara sesama anggota kelompok tani, (5) 

Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan 

yang bermanfaat bagi anggota kelompok tani, (6) Melaksanakan kerja 

sama penyediaan sarana dan jasa pertanian, (7) Melaksanakan kegiatan 

pelestarian lingkungan, (8) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang 

dihasilkan bersama dalam kelompok tani maupun pihak lain, (9) Menjalin 

kerja sama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, 

pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan, (10) Mengadakan 

pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota 
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kelompok tani, secara keseluruhan akan diperoleh skor terendah 10 dan 

skor tertinggi 30. 

 

3. Unit produksi merupakan usahatani yang dilaksanakan oleh masing-

masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang 

sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai 

skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun 

kontinuitas. Unit produksi diukur dengan skor 1-3, berdasarkan 8 indikator 

melalui 9 pertanyaan yaitu (1) Mengambil keputusan dalam menentukan 

pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang 

tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan 

sumberdaya alam lainnya, (2) Menyusun rencana dan melaksanakan 

kegiatan bersama, serta rencana kebutuhan kelompok tani atas dasar 

pertimbangan efisiensi, (3) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, 

cara) usahatani oleh para anggota kelompok tani sesuai dengan rencana 

kegiatan kelompok tani, (4) Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan 

pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani, (5) Mentaati dan 

melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam kelompok tani, 

maupun kesepakatan dengan pihak lain, (6) Mengevaluasi kegiatan 

bersama dan rencana kebutuhan kelompok tani,sebagai bahan rencana 

kegiatan yang akan datang, (7) Meningkatkan kesinambungan 

produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, (8) 

Mengelola administrasi secara baik dan benar, secara keseluruhan akan 

diperoleh skor terendah 9 dan skor tertinggi 27. 
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Selanjutnya untuk mengetahui peranan kelompok tani kopi adalah dengan 

cara menjumlahkan seluruh skor dari ketiga indikator (kelas belajar, 

wahana kerja sama, unit produksi) tersebut. Skor terendah peranan 

kelompok tani kopi adalah 29 dan skor tertinggi peranan kelompok tani 

kopi adalah 87.  Pengklasifikasian peranan kelompok tani kopi 

dimasukkan ke dalam tiga kelas dengan menggunakan rumus Sturges 

(Dajan, 1996), diperoleh Kelompok tani kopi kurang berperan (29 – 48), 

Kelompok tani kopi cukup berperan (49 – 68), dan Kelompok tani kopi 

beperan (69 – 87). 

 

Untuk mengetahui pendapatan/keuntungan petani kopi apakah usahatani 

menguntungkan dan efisien, dianalisis dengan menggunakan nisbah 

perbandingan antara penerimaan dan biaya (R/C). 

R/C = (Py . Y) / (FC + VC)  atau  R/C = PT / BT 

Keterangan : 

   R/C =  Nisbah antara penerimaan dengan biaya 

Py  = harga produksi 

Y  = produksi 

FC    = biaya tetap 

VC   = biaya variabel 

PT    = produksi total 

BT   = biaya total  

 

Kriteria pada pengukuran ini adalah : 

(i) Jika R/C > 1, maka usahatani yang dilakukan layak atau 

menguntungkan karena penerimaan lebih besar dari biaya total. 

(ii) Jika R/C = 1, maka penerimaan sama dengan biaya yang dikeluarkan. 

(iii) Jika R/C < 1, maka usahatani yang dilakukan tidak layak, karena 

penerimaan lebih kecil dari biaya total. 


