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III.  METODE PENELITIAN 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian motivasi kelompok usaha 

bersama jamur tiram sumber rejeki menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ini metode yang digunakan untuk 

menggambarkan keadaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. 

Penelitian ini akan mendeskripsikan motivasi anggota dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi kelompok usaha bersama jamur tiram sumber rejeki.  

A.  Pengambilan Sampel  

1.  Penentuan Lokasi  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) di 

Kelompok Usaha Bersama Sumber Rejeki Dusun Saradan, Desa Terong, 

Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Penentuan lokasi dipertimbangkan bahwa 

menurut Ibu Tumiyem selaku ketua KUBE Sumber Rejeki, KUBE Sumber Rejeki 

merupakan usaha bersama yang bergerak dibidang jamur tiram dan sering 

mendapatkan pelatihan terkait budidaya dan pasca panen jamur tiram yang 

diadakan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.  

2.  Penentuan Responden  

Penentuan responden dilakukan dengan teknik sensus yaitu dengan cara 

mengambil seluruh anggota yang terlibat dalam menjalankan KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki yang berjumlah 30 orang.   

B.  Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian motivasi kelompok usaha bersama 

jamur tiram sumber rejeki yaitu data primer dan data sekunder.  
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1.  Data Primer  

Data primer adalah data yang diambil secara langung ke anggota kelompok 

usuah bersama jamur tiram sumber rejeki yang menjadi responden. Data yang 

diamibl yaitu profil KUBE Sumber Rejeki, profil anggota, motivasi anggota dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi anggota dalam menjalankan usaha 

bersama jamur tiram sumber rejeki. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

data menggunakan kuisioner yang berisikan pertanyaan dengan cara mewancarai 

responden.  

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengetahui keadaan 

sesungguhnya terkait permasalahan di lapangan secara objektif.  

b. Wawancara adalah teknik pengunmpulan data dengan menggunakan  

kuisioner sebagai alat untuk mewawancarai responden.data yang diperoleh 

dari wawancara yaitu data pribadi dan motivasi setiap anggota dalam 

menjalankan usaha bersama jamur tiram.  

2.  Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang di ambil secara tidak langsung dari instansi-instansi 

yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Badan Pusat Statistik (BPS). data yang 

diambil seperti luas lahan, produksi dan produktivitas dan keadaan geografis dari 

lokasi penelitian.  

C.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1.  Faktor internal yang mempengaruhi anggota kelompok usaha bersama  

a. Usia adalah umur responden, dihitung dari tahun kelahiran sampai penelitian 

berlangsung, diukur dalam tahun.  
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b. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diperoleh oleh responden 

berdasarkkan ijazah terakhir. Tingkat pendidikan di klasifikasikan menjadi 

lima yaitu Tidak Sekolah, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Diukur 

dari pendidikan terakhir yang dicapai oleh responden.  

c. Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang diperoleh responden secara 

terbuka atau pendidikan diluar pendidikan formal seperti mengikuti kegiatan 

penyuluhan pertanian, pelatihan dan sebagainya, diukur dari frekuensi 

mengikuti penyuluhan, pelatihan dalam setahun.  

d. Partisipasi Anggota adalah keaktifan anggota dalam kegiatan yang diadakan 

oleh KUBE Sumber Rejeki, diukur dengan frekuensi anggota dalam 

mengikuti kegiatan kelompok tani dalam sebulan.  

e. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh seseorang dari pekerjaan tetapnya 

diluar kube, diukur dalam sebulan dengan satuan rupiah.  

f. Pengalaman usahatani jamur tiram adalah berapa lamanya seseorang atau 

responden dalam melakukan usahatani jamur tiram. diukur dalam tahun.  

2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yang berasal 

dari luar diri anggota kelompok usaha bersama yang berkaitan dengan motivasi 

anggota kelompok usaha bersama dalam menjalankan usaha jamur tiram bersama-

sama.  

a. Ketersediaan Modal adalah keadaan kelompok yang dilihat dari adanya 

bantuan dari instansi pemerintahan dan non pemerintah.   
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Tabel 2. Pengukuran Ketersediaan Modal 

No Indikator Skor Kriteria 

1 KUBE Sumber Rejeki 

mendapatkan bantuan dari instansi 

pemerintahan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Setuju 

4 Sangat Setuju 

2 KUBE Sumber Rejeki 

mendapatkan bantuan dari instansi 

non pemerintahan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Setuju 

4 Sangat Setuju 

 

b. Potensi dan Kesesuaian Lahan adalah sesuai tidaknya lahan yang digunakan 

untuk membudidayakan jamur tiram, diukur dengan ketersediaan bahan baku 

baglog dan iklim. 

Tabel 3. Pengukuran Potensi dan Kesesuaian Lahan 

No Indikator Skor Kriteria 

1 Iklim sangat cocok untuk jamur 

tiram 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Setuju 

4 Sangat Setuju 

2 Serbuk gergaji mudah didapatkan 1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Setuju 

4 Sangat Tidak Setuju 

 

c. Pemasaran adalah proses distirbusi dari produsen kekonsumen di ukur dari 

mudah dijualnya suatu produk dan jarak penjualan. 

Tabel 4. Pengukuran Pemasaran 

No Indikator Skor Kriteria 

1 Hasil jamur tiram mudah 

dijual/dipasarkan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Setuju 

4 Sangat Setuju 

2 Jarak hasil panen jamur tiram ke 

pasar relative lebih dekat 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Setuju 

4 Sangat Setuju 
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3. Motivasi adalah sebuah dorongan yang membuat seseorang bertingkah laku atau 

melakukan sesuatu. Motivasi ini dapat dibedakan menjadi tiga kebutuhan, yaitu 

kebutuhan akan keberadaan (existance), kebutuhan akan hubungan (relatedness) 

dan kebutuhan akan pertumbuhan (growth).    

a. Kebutuhan akan keberadaan (Existance) adalah suatu kebutuhan yang apabila 

anggota Kelompok Usaha Bersama Sumber Rejeki termotivasi karena ingin 

memenuhi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anggota. Seperti 

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, peningkatan ekonomi dan 

tabungan.   

Tabel 5. Skor Indikator Kebutuhan Keberadaan (existance) 

No Indikator 
  Skor    

STS  TS  S  SS  

1  Bergabung dalam KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki dapat memenuhi 

kebutuhan makanan sehari-hari.   

1  2  3  4  

2  Bergabung dalam KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki dapat membeli pakaian 

dan dapat memberbaiki tempat tinggal  

1  2  3  4  

3  Bergabung dalam KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki Dapat memperbaiki 

tempat tinggal  

1  2  3  4  

4  Bergabung dalam KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki dapat meningkatkan 

kesejahteraan keluarga  

1  2  3  4  

5  Bergabung dalam KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki dapat menabung bagi 

kebutuhan yang akan datang   

1  2  3  4  

Kisaran skor       4-20     

  

b. Kebutuhan akan hubungan (Relatedness) adalah suatu kebutuhan yang 

apabila anggota Kelompok Usaha Bersama Sumber Rejeki termotivasi untuk 

memenuhi kebutuhan sosial seperti berinteraksi dengan orang lain 
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dilingkungan sekitarnya, saling menerima, pemberian pengertian,dan 

mengikuti  pertemuan rutin yang dilakukan oleh kelompok tani.    

Tabel 6. Skor Indikator Kebutuhan akan Berhubungan (relatedness) 

NO Indikator Skor 

  STS TS S SS 

1 Bergabung dalam KUBE Jamur 

Tiram Sumber Rejeki dapat memiliki 

banyak teman 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2 Bergabung dalam KUBE Jamur 

Tiram Sumber Rejeki dapat 

berinteraksi baik dengan sesame 

anggota 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3 Bergabung dalam KUBE Jamur 

Tiram Sumber Rejeki dapat aktif 

dalam kegiatan sehingga dihormati 

oleh sesame anggota KUBE 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4 Bergabung dalam KUBE Sumber 

Rejeki dapat saling membantu 

sesama anggota 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Kisaran Skor  4-16 

 

c. Kebutuhan akan pertumbuhan (Growth) adalah suatu kebutuhan yang apabila 

anggota Kelompok  Usaha Bersama Sumber Rejeki termotivasi untuk 

memenuhi kebutuhan pertumbuhan seperti pertumbuhan kreativitas dan 

pribadi, meningkatkan keterampilan, berkembang, serta keinginan 

menambah ilmu pengetahuan. Kebutuhan ini sebanding dengan kebutuhan 

harga diri dan perwujudan diri. Setiap anggota mendorong dirinya untuk 

secara penuh mengembangkan kapasitas pribadinya masing-masing.   

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

Tabel 7. Skor Indikator Kebutuhan Pertumbuhan (growth) 

No Indikator Skor 

  STS TS S SS 

1 Bergabung dalam KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki dapat meningkatkan 

wawasan dan keterampilan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2 Bergabung dalam KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki dapat meningkatkan dan 

mengembangkan KUBE. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3 Bergabung dalam KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki dapat berinovasi dengan 

cara memunculkan ide-ide baru untuk 

kemajuan KUBE. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4 Bergabung dalam KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki dapat membuat produk 

olahan dari bahan dasar jamur tiram yang 

diolah menjadi kripik, nuget, dan lain-lain. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Kisaran Skor 4-16 

 

F. Teknik Analisis Data   

1.  Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan gambaran secara 

detail motivasi anggota kelompok usaha bersama jamur tiram sumber rejeki 

terhadap usahatani jamur tiram yang meliputi kebutuhan keberadaan (existance), 

kebutuhan berhubungan (relatedness) dan kebutuhan pertumbuhan (growth) dan 

juga untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

anggota dalam menjalankan kegiatan kelompok usaha bersama jamur tiram sumber 

rejeki di Dusun Saradan, Desa Terong, Kecamatan Dlingo.  

Anaisis ini untuk mengetahui tingkat motivasi anggota KUBE Sumber Rejeki 

dilakukan dihitung menggunakan rumus interval, antara lain   

 

Σ skor tertinggi − Σ skor terendah 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =   

Σ Kategori 

I =   
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I =   

I = 19,5  

Tabel 8.  Tingkat Pengukuran Motivasi Secara Keseluruhan.  

Motivasi  Skala Skor  Kategori  

Motivasi  
13 – 32,5  

32,6 – 52  

Lemah Kuat  

  

Adapun tabel tingkat motivasinya sebagai berikut :  

Tabel 9. Tingkat Pengukuran indikator dalam variabel motivasi  

Kebutuhan  Skala Skor  Kategori  

Existance  
1 – 2,5  

2,6 – 4  

Lemah Kuat  

Relatedness  
1 – 2,5  

2,6 – 4  

Lemah Kuat  

Growth  
1 – 2,5  

2,6 – 4  

Lemah Kuat  

  

Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung rata-rata skor yang diperoleh 

oleh masing-masing indikator dalam setiap variabel motivasi yaitu existance, 

relatedness dan growth. pada penelitian ini tingkat motivasi pada masing-masing 

variabel dibagi menjadi dua yaitu kuat dan lemah.  

  

2.  Analisis Korelasi Rank Spearman  

Analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi 

anggota KUBE Sumber Rejeki, maka digunakan analisis korelasi untuk mencari 

keeratan hubungan antara dua variabel yaitu motivasi dengan faktor-faktor.  

Koefisien Korelasi Rank Spearman sebagai berikut.   
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Keterangan :   

rs  : Koefisien korelasi Rank Spearman    

n  : Jumlah sampel   

D  : Selisih variabel x dan variabel y   

Tabel 10. Interpretasi nilai koefisien Korelasi Rank Spearman  

Interval Nilai r rs 

= 1,00  

Kekuatan Hubungan Kondisi 

Kondisi sempurna  

0,90 < rs <1,00  Hubungan kuat sekali atau tinggi   

0,70 < rs ≤ 0,90  Hubungan kuat  

0,40 < rs ≤ 0,70  Hubungan cukup berarti  

0,20 < rs ≤ 0,40  Hubungan rendah  

0,00 < rs ≤ 0,20  Rendah sekali atau lemah sekali  

 
Menurut : Sugiyono (2016)  

Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu seluruh populasi maka 

penentuan responden menggunakan sensus yaitu bisa diartikan sampel jenuh, maka 

pada penelitian ini tidak dilakukan uji signifikansi dikarenakan uji signifikansi 

hanya untuk menguji keakuratan hipotesis berdasarkan fakta yang dikumpulkan 

dari data sampel bukan dari data sensus  (cooper, D.R. & Schindler, P.S., 2014). 

Pada penilitan ini dilakukan uji koefisien korelasi dengan menggunakan rank 

spearman untuk mengetahui tingkat keeratan atau hubungan.

r s  = 00  0,   Tidak ada   hubungan   


