
III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Dasar Penelitian 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian evaluasi program Asuransi 

Usaha Tani Padi (AUTP) ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode 

deskriptif tersebut yang memusatkan pada pemecahan masalah aktual yang ada 

pada masa sekarang. Pemecahan masalah aktual tersebut dilakukan melalui 

tahapan kegiatan meliputi pengumpulan data, menyusun, menganalisis, 

menginterpretasi dan membuat kesimpulan (Rianse, 2012). Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti 

sebagaimana adanya, juga memberikan gambaran situasi kejadian atau 

memberikan hubungan antara fenomena terhadap suatu masalah yang ingin 

dipecahkan. 

B. Pengambilan Sampel 

1. Penentuan Lokasi 

Penelitian ini dilakukan secara purposive sampling (sengaja) yaitu 

dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui berdasarkan tujuan 

penelitian (Rianse, 2012). Tempat lokasi penelitian yaitu di Kecamatan 

Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Penentuan lokasi tersebut 

karena Kecamatan Adimulyo memiliki lahan sawah yang paling luas dan hasil 

produksi padi terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di 

Kebumen yaitu 5.804,80 Ha dengan hasil produksi 32.303,71 ton 

(bps.kebumenkab.go.id). Kecamatan Adimulyo juga memiliki 96 kelompok 

tani dengan total 11.486 jiwa, namun pada tahun 2017 hanya ada 13 kelompok 



tani yang terdaftar program AUTP pada Kecamatan Adimulyo dan hanya ada 5 

kelompok tani yang berhasil mendapatkan klaim pembayaran AUTP. 

Pertimbangan lainnya peneliti memilih lokasi ini adalah Kecamatan Kebumen 

merupakan daerah dataran rendah yang merupakan daerah rawan bencana 

terutama banjir dan daerah ini merupakan wilayah sentra produksi padi.  

2. Penentuan Responden 

Teknik penentuan responden dengan menggunakan metode 

disproportionate clauster random sampling. Responden yang digunakan dalam 

penelitian ini akan ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Pada kelompok tani yang mengikuti program AUTP akan diwawancarai setiap 

anggota kelompok tani yang tersebar di Kecamatan Adimulyo yaitu dengan total 5 

kelompok tani yang tersebar pada Desa Adiluhur dan Tepakyang. 

b. Total responden yang diambil pada penelitian ini adalah 61  petani dan 5 orang 

ketua kelompok tani. Penentuan responden dilakukan secara pusposive sampling 

di Desa Tepakyang dan Adiluhur yang masing-masing anggota kelompok taninya 

pernah mendapatkan klaim.  

Tabel 1. Data Kelompok tani yang Mengikuti AUTP Pada Tahun 2016 

Kelompok Tani 

Petani 

Yang 

Mendaftar 

(Jiwa) 

Petani Yang Mendapatkan 

Klaim (Jiwa) 

Sumber Karya 20 8 

Sumber Rejeki 30 10 

Murakabi 1 210 24 

Sumber Jaya 72 8 

Sumber Waras 80 11 

Jumlah 412 61 

 

 



C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Penelitian evaluasi Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) ini 

menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.  

a. Data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait yang menjadi 

informan di Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh data primer adalah dengan mendatangi secara langsung 

sumber-sumber informasi tersebut.  

b. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung sehingga data yang 

diperoleh lebih lengkap. Data sekunder diperoleh dari instansi yang berkaitan 

dengan informasi penelitian seperti dari PT. Jasindo untuk mendapatkan data 

peserta AUTP dan kelompok tani yang mendapatkan klaim maupun tidak 

mendapatkan klaim, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang 

berkaitan dengan data kelompok tani, Kantor Kecamatan Panjatan yang 

berkaitan dengan data monografi kecamatan, dan Kantor Desa untuk 

mendapatkan data monografi desa, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi 

penduduk dan data lain yang menunjang penelitian.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara.  

Proses ini dilakukan dengan bantuan kuesioner. Data yang dikumpulkan 

melalui teknik wawancara yaitu data identitas petani yang meliputi nama, 

umur, tingkat pendidikan, pendapatan petani, luasan lahan, status lahan, 

pekerjaan sampingan, pengalaman berusahatani. Wawancara juga dilakukan 



untuk mengetahui karakteristik ketua kelompok tani dan informasi-informasi 

lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Pembatasan Masalah 

1. Asumsi  

Pada penelitian ini diasumsikan bahwa semua petani padi di Kecamatan 

Adimulyo telah mengetahui adanya Program Asuransi Usaha Tani Padi 

(AUTP). 

2. Batasan Masalah 

Petani yang menjadi responden merupakan petani yang tergabung dalam 

kelompok tani yang berada di Kecamatan Adimulyo yang telah mengikuti dan 

mendapatkan klaim Program AUTP pada tahun 2016-2017.   

E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dan beberapa istilah penting yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sosialisasi Program AUTP merupakan kegiatan memasyarakatkan Program 

AUTP sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh 

masyarakat/petani.  

2. Pelaksanaan Program AUTP merupakan serangkaian kegiatan dalam Program 

AUTP sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dari 

Kementerian Pertanian.  

a. Pendaftaran merupakan suatu proses atau perbuatan mendaftar dalam Program 

AUTP. 



b. Survei kriteria lokasi merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui apakah 

lokasi peserta AUTP sesuai dengan kriteria dalam pedoman pelaksanaan 

AUTP.  

c. Pembayaran premi asuransi merupakan kegiatan mengeluarkan sejumlah nilai 

uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung dan diberikan kepada penanggung 

sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi. 

d. Penerbitan polis asuransi adalah mengeluakan dokumen perikatan asuransi 

antara pihak tertanggung dan penanggung. 

e.  Risiko yang dijamin merupakan ketentuan jaminan atas kerusakan yang 

disebabkan oleh banjir, kekeringan dan serangan OPT. 

f. Pembayaran klaim merupakan kegiatan mengeluarkan nilai uang yang 

dilakukan oleh penanggung atas klaim yang diajukan pihak tertanggung.  

3. Keberhasilan Program AUTP merupakan suatu keadaan dimana indikator yang 

menjadi penentu keberhasilan program dapat dicapai. Pengukuran keberhasilan 

Program AUTP dibedakan menjadi dua yaitu untuk petani dan kelompok tani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 2. Pengukuran Variabel Keberhasilan Program AUTP Pada Petani 

No 
Indikator 

Keberhasilan 

Skor 

3 2 1 

1 

Petani 

membayar 

premi 

asuransi tepat 

waktu 

Petani membayar 

premi di awal saat 

mendaftar kepada 

pengurus kelompok 

tani 

Petani membayar 

premi ≥ 1 minggu 

setelah 

pendaftaran 

 

Petani 

membayar 

premi ≥ 2 

minggu setelah 

pendaftaran 

 

2 
Sistem 

pembayaran 

Seluruh biaya untuk 

pembayaran premi 

berasal dari petani 

(mandiri) 

Biaya 

pembayaran 

premi 50% 

berasal dari 

petani dan 50% 

dari dana 

kelompok tani 

 

Seluruh biaya 

pembayaran 

premi berasal 

dari dana 

kelompok tani 

3 Konsistensi 

Setiap tahun dan 

setiap musim tanam 

petani selalu  

mengikuti Program 

AUTP 

 

Setiap tahun 

mengikuti AUTP 

namun hanya satu 

musim tanam 

Tidak setiap 

tahun 

mengikuti 

AUTP baik 

satu musim 

tanam maupun 

dua musim 

tanam 

 

4 

Waktu & 

jumlah 

pembayaran 

klaim 

Klaim dibayar tepat 

waktu dan sesuai 

nominal 

Klaim dibayar, 

namun tidak tepat 

waktu dan tidak 

sesuai nominal 

 

Klaim tidak 

dibayarkan 

sama sekali 

 

  



Tabel 3. Pengukuran Variabel Keberhasilan Program AUTP Pada Kelompok Tani 

No 
Indikator 

Keberhasilan 

Skor 

3 2 1 

1 

Kelompok tani 

membayar 

premi asuransi 

tepat waktu 

Kelompok tani 

membayar premi 

di awal 

bersamaan 

dengan pengisian 

formulir 

pendaftaran 

 

Kelompok tani 

membayar premi 

≥ 1 minggu 

setelah pengisian 

formulir 

Kelompok tani 

membayar 

premi ≥ 2 

minggu setelah 

pengisian 

formulir 

 

2 
Sistem 

pembayaran 

Seluruh premi 

asuransi 

dibayarkan 

dengan transfer 

tanpa mencicil 

 

Premi asuransi 

dibayarkan 50% 

transfer langsung  

dan 50% mencicil 

 

Seluruh biaya  

premi 

dibayarkan 

mencicil 

3 Konsistensi 

Setiap tahun dan 

setiap musim 

tanam kelompok 

tani selalu  

mengikuti 

Program AUTP 

 

Setiap tahun 

mengikuti AUTP 

namun hanya satu 

musim tanam 

Tidak setiap 

tahun 

mengikuti 

AUTP baik 

satu musim 

tanam maupun 

dua musim 

tanam 

 

4 

Waktu & 

jumlah 

pembayaran 

klaim 

Klaim dibayar 

tepat waktu dan 

sesuai nominal 

Klaim dibayar, 

namun tidak tepat 

waktu dan tidak 

sesuai nominal 

 

Klaim tidak 

dibayarkan 

sama sekali 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 



4. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan Program AUTP pada 

petani merupakan keadaan atau peristiwa yang berhubungan terjadinya 

keberhasilan Program AUTP pada petani. 

a. Pendidikan petani adalah pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden 

pada saat penelitian. Tingkat pendidikan petani diukur dan diklasifikasikan 

dalam lima kategori yaitu tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan Perguruan 

Tinggi.  

b. Umur petani merupakan usia responden saat dilakukan penelitian dengan 

satuan tahun. 

c. Luas lahan merupakan luasan areal tanah yang diasuransikan oleh responden 

dan digunakan sebagai ukuran dalam menentukan besaran premi yang 

dikeluarkan dan besarnya pembayaran atas klaim yang diajukan dan 

dinyatakan dalam satuan hektare (ha).  

d. Pendapatan petani yaitu pemasukan yang diterima masing-masing petani setiap 

bulan, dinyatakan dalam Rupiah (Rp).  

e. Pendapatan diluar usahatani adalah pekerjaan yang dilakukan diluar usahatani 

padi yang menjadi pendapatan tambahan pada masing-masing responden, 

dinyatakan dalam Rupiah (Rp). 

5. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan Program AUTP pada 

kelompok tani merupakan keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan 

terjadinya keberhasilan Program AUTP pada suatu kelompok tani. 

a. Keaktifan kelompok adalah aktif atau tidaknya suatu kelompok yang 

dibuktikan dengan intensitas pertemuan kelompok dan adanya kas kelompok 

dalam mencapai tujuan bersama. 



b. Luas lahan kelompok tani merupakan luasan areal tanah yang diasuransikan 

oleh kelompok tani dan digunakan sebagai ukuran dalam membayar premi 

kepada PT. Jasindo dan digunakan sebagai ukuran oleh pihak penanggung 

dalam melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan dan dinyatakan dalam 

satuan hektare (ha). 

c. Jumlah anggota kelompok tani merupakan banyaknya petani dalam suatu 

kelompok tani yang memiliki kepentingan yang sama.  

d. Kas kelompok tani adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan 

manfaat atau dapat digunakan untuk membayar premi asuransi. Kategori kas 

kelompok tani yaitu ada dan tidak ada.  

F. Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan 

karakteristik petani yang meliputi pendidikan, umur, luas lahan, pendapatan 

pekerjaan sampingan dan pengalaman. Selain itu, digunakan untuk menjelaskan 

karakteristik kelompok tani yaitu pendidikan ketua kelompok tani, umur ketua 

kelompok tani, luas lahan kelompok tani, jumlah anggota kelompok tani dan kas 

kelompok tani. Teknik analisis deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan tahap 

sosialisasi Program AUTP di Kabupaten Kebumen.  

Dalam penelitian ini digunakan rumus capaian skor untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan tiap indikator Program AUTP maupun secara keseluruhan. 

Setelah mendapatkan hasil dari capaian skor Prgram AUTP, maka akan dilakukan 



penilaian tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan ditentukan dengan rumus 

interval yang menghasilkan empat tingkatan yaitu Tidak Berhasil, Kurang 

Berhasil, Cukup Berhasil, dan Berhasil. 

Setelah tingkat keberhasilan Program AUTP diketahui, langkah selanjutnya 

adalah analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan Program 

AUTP menggunakan metode Analisis Korelasi Reank Spearman. Interpretasi 

Analisis Reank Spearman akan dibagi menjadi lima tingkatan yaitu Sangat 

Lemah, Cukup, Kuat, Sangat Kuat, dan Sempurna. 

2. Capaian Skor 

Capaian skor dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan Program AUTP. 

Rumus capaian skor : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟 =  
𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ
 𝑥 100% 

Rumus interval : 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝑖) =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

∑𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

 

Kategori tingkat keberhasilan program dibedakan menjadi empat kategori 

yaitu berhasil, cukup berhasil, kurang berhasil, dan tidak berhasil. Penentuan 

kategori dilakukan dengan menghitung ukuran interval dengan rumus sebagai 

berikut : 

Petani dan kelompok tani yang mendapatkan klaim 

Interval (i) = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

∑𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

  =  
12−4

4
 

  = 2 



Tabel 4. Kisaran Skor Keberhasilan Program AUTP Pada Petani Dan Kelompok 

Tani Yang Mendapatkan Klaim 

Kisaran Skor Kategori Skor 

4,00 – 5,99 Tidak Berhasil 

6,00 – 7,99 Kurang Berhasil 

8,00 – 9,99 Cukup Berhasil 

10,00 – 12,00 Berhasil 

 

3. Analisis Korelasi Rank Spearman 

Korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui faktor yang 

berhubungan terhadap keberhasilan Program AUTP yaitu pendidikan petani, luas 

lahan, pendapatan petani, pekerjaan sampingan, dan umur petani. Teknik analisis 

korelasi (hubungan) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan yang memperngaruhi keberhasilan Program AUTP di 

Kabupaten Kebumen. Untuk mengetahui hubungan terhadap keberhasilan 

Program AUTP akan dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi Rank 

Spearman pada tingkat petani dan kelompok tani dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑟𝑠 = 1 −
6∑𝐷²

𝑛 − (𝑛2 − 1)
 

Keterangan : 

𝑟𝑠 = Koefisien korelasi Rank Spearman 

D = Selisih antara variabel x dan variabel y 

n = Banyaknya sampel 

 

 

 



Setelah menentukan nilai koefisien korelasi dari rumus diatas, selanjutnya 

menempatkan nilai koefisien korelasi Rank Spearman kedalam interval nilai untuk 

mengetahui hubungan antara variabel x dan variabel y.  

Tabel 5. Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi Rank Spearman 

Interval nilai ƿ Interpretasi 

1 Korelasi sempurna 

0,76 - 0,99 Korelasi sangat kuat 

0,51 – 0,75 Korelasi kuat 

0,26 - 0,50 Korelasi cukup 

0,00 - 0,25 Korelasi sangat lemah 

 


