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III. BAHAN DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kampung Bungaraya, Kecamatan 

Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada bulan April sampai Mei 2019. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah alat 

tulis seperti pulpen, buku catatan, handphone, dan alat lain yang mendukung 

penelitian ini.  

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitis. 

Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran suatu penelitian 

secara sistematis. Metode analitis bertujuan untuk menganalisa hubungan atau 

variasi-variasi pada suatu faktor berpengaruh penting dengan variasi-variasi pada satu 

atau lebih faktor lain. Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan rumus 

Slovin, karena dalam penarikan  sampel, jumlahnya harus representatif agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannyapun tidak memerlukan tabel 

jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. 

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut : 

 

 

  
 

        
 

 

 

Keterangan: 

n  : Ukuran sampel/jumlah responden 

N : Ukuran populasi 
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e : Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa 

ditolerir; e= 0,2 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: 

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar 

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil 

dari populasi penelitian. 

Maka, untuk menentukan sampel pada penelitian ini, dapat di tentukan dengan 

: 

  
 

        
 

 

  
   

            
 

 

n = 21,43 

 

Jadi, dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa sampel yang dapat mewakili 

keseluruhan jumlah petani dalam penelitian ini adalah 30 orang petani sampel.  

 

3.4.  Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah dilakukan pengolahan data hasil wawancara 

terhadap responden. Ada beberapa langkah yang berkaitan dengan pengolahan data 

dan analisis data. Langkah-langkah pengolahan data yaitu: memeriksa (editing) 

pengisian setiap instrument pengumpulan data, merekap data, pemberian kode atau 

skor pada setiap data yang terkumpul disetiap instrumen, setelah itu semua data 

dipindahkan kedalam lembar matrik data. Langkah selanjutnya adalah tabulasi data 

dengan menentukan skornya dan terakhir data disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi. Setelah proses pengolahan data selesai, kemudian dilakukan analisis data. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis 

kualitatif dan kuantitatif.  

Metode analisis kualitatif yaitu mengolah data dan informasi verbal tentang 

seluruh gejala yang terdapat dilokasi penelitian. Analisis ini menggambarkan dan 
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menjelaskan kondisi riil, karakteristik masyarakat petani padi di wilayah survei 

terkait dengan keadaan teknis budidaya, sosial ekonomi, dan perilaku adaptif petani 

serta pemotretan semua permasalahan akibat anomali iklim yang ada di lokasi 

penelitian yang dikuantitatifkan dengan skala likert. Metode analisis kuantitatif yaitu 

data yang diperoleh dilapangan dianalisis dengan perhitungan statistik. Permasalahan 

pertama yaitu tingkat produktivitas padi digunakan rumus umum produktivitas 

sebagai berikut : 

 

Produktivitas Padi =
                 

               
 

 

Permasalahan kedua mengenai bentuk adaptasi yang dilakukan petani padi 

menggunakan analisis deskriptif dengan persentase rumus yaitu: 

  
 

 
 

                                 

 

dimana : 

X  : persentase jawaban responden 

n   : jumlah skol ideal 

N  : jumlah keseluruhan responden 

Permasalahan ketiga mengenai hubungan adaptasi petani terhadap perubahan 

iklim dengan produktivitas dianalisis dengan menggunakan Pearson correlation atau 

Korelasi Product Moment (KPM). KPM biasa digunakan untuk mengetahui 

hubungan pada dua variabel. Korelasi dengan Pearson ini mensyaratkan data 

berdistribusi normal. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

    
 ∑     ∑   ∑ 

√  ∑      ∑        ∑    ∑     
 

dimana : 
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r : KPM (-1 ≤ r ≤ 1) 

n : jumlah responden 

Y: produktivitas padi (ton/ha) 

X : adaptasi petani padi terhadap perubahan iklim (skala likert) 

Bila nilai r = 0, berarti tidak ada korelasi linier atau tidak ada hubungan linier 

antara variabel independen dan dependen. Nilai r = +1 berarti terdapat hubungan 

linier positif antara variabel independen dan dependen. Nilai r = -1 berarti terdapat 

hubungan linier negatif antara variabel independen dan dependen. Dengan kata lain, 

tanda “+” dan “-“ menunjukkan arah hubungan diantara variabel yang sedang 

dioperasionalkan.  

Untuk menghitung besarnya kontribusi koefisien korelasi adaptasi perubahan 

iklim (X) dalam mempengaruhi variabel produktivitas padi (Y), digunakan rumus : 

KP = r
2
 x 100% 

 

dimana : 

KP  : nilai koefisien determinan  

R : nilai koefisien korelasi  

Penjelasan mengenai kekuatan dan makna hubungan antar variabel 

ditunjukkan melalui nilai korelasi dapat diperlihatkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Makna Nilai Korelasi Produk Moment (KPM) atau (r) 

Nilai r Makna 

0,00 – 0,19 

0,20 – 0,39 

0,40 – 0,59 

0,60 – 0,79 

0,80 – 1,00 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

 

 

3.5. Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini antara lain: 
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1. Tingkat Produktivitas Padi Lahan Sawah  

Pada parameter ini yang diamati adalah sejauh mana pengaruh perubahan 

iklim terhadap tingkat produktivitas padi lahan sawah di Kecamatan Bungaraya. 

Nantinya akan dilihat apakah perubahan iklim akan menurunkan jumlah produksi 

padi, atau perubahan iklim ini tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap 

produksi padi.  

 

2. Bentuk Adaptasi Petani Terhadap Perubahan Iklim 

Pada parameter ini yang diamati adalah apa saja bentuk adaptasi petani padi 

terhadap perubahan iklim. Misal, saat musim kemarau apakah ada petani yang 

melakukan perlakuan seperti pengelolaan air dan apakah ada petani yang justru tidak 

melakukan perlakuan apapun.  

 

3. Korelasi Atau Hubungan Antara Adaptasi Petani Terhadap Perubahan Iklim 

dengan Produktivitas Padi 

Pada parameter ini dilihat apakah ada korelasi dari adaptasi petani terhadap 

perubahan iklim dengan tingkat produktivitas padi. Jika saat survei dilapangan 

ditemukan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara adaptasi petani terhadap 

perubahan iklim dengan produktivitas padi, maka tidak ada korelasi linear. Jika 

korelasi antara adaptasi petani dengan produktivitas padi bernilai positif atau negatif, 

maka terdapat hubungan linear antara dua variabel ini. 

 


