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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1      Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2013 – Februari 2014, 

selama kurang lebih 90 hari. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran 

dan dampak penyuluh pertanian lapangan studi komparasi antara penyuluhan PNS 

alamat jalan Menur no 27 di tempat binaan di daerah Kauman Kidul, Penyuluh 

Swasta LSM Truka Jaya alamat di Cemara II no: 65 Salatiga dengan binaan 

Bancak Kabupaten Semarang di Dusun Kalimacan Desa Lembu Kabupaten 

Semarang. Penyuluh Swadaya wilayah Kelurahan Mangun Sari, Kecamatan Sido 

Mukti, Kota Salatiga, dengan daerah binaan dusun Cabean.  

3.2       Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif, dengan jenis data primer 

yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2011).  Maksud dari data primer adalah data yang yang diperoleh 

langsung dari sumbernya dilakukan dengan cara wawancara dan obervasi 

lapangan secara langsung dari sumber tanpa melalui perantara. Metoda yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian ini bertujuan mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan 

fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan 

apa adanya. 

3.3      Teknik Penentuan Partisipan  

Untuk penentuan lokasi penelitian dan partisipan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu dengan sengaja dan disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Teknik ini dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan partisipan 

dengan menentukan terlebih dahulu jumlah partisipan yang hendak akan diambil, 

kemudian pemilihan partisipan yang hendak diambil, kemudian pemilihan 

partisipan dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak 
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menyimpang dari ciri-ciri partisipan yang ditetapkan. Mereka yang memiliki 

kemampuan untuk menceritakan pengalamannya atau informasi yang dibutuhkan 

(Raco, 2010). Partisipan yang diambil oleh peneliti adalah Penyuluh PNS, 

Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya. 

3.4      Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan fakta asli yang dikumpulkan oleh peneliti yang 

diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap partisipan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam (in-depth 

interview) yang dilakukan terhadap partisipan dan informan kunci (key informan) 

berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Data sekunder adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui 

media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Husein, 1999). 

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data 

mengenai peran dan dampak penyuluh pertanian yang diperoleh dengan 

melakukan wawancara dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan 

partisipan (Penyuluh PNS, Swasta dan Swadaya) dan key informan (petani yang 

menjadi pengurus yang dibina penyuluh) untuk mengumpulkan data atau 

informasi mengenai peran dan dampak penyuluh pertanian. Observasi langsung 

dilakukan oleh peneliti agar memungkinkan peneliti melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya, dan juga pengamatan memungkinkan peneliti mengatasi 

aspek bias dari proses wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh dari sumber kedua. Data yang diperoleh merupakan gambaran 

umum lokasi penelitian, catatan dan sumber lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 

3.5       Teknik Uji Keabsahan Data 

Teknik pengujian data yang akan digunakan yaitu triangulasi dengan 

sumber data (Bungin, 2011). Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan 

membandingkan dan mengecek naik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
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diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang 

dilakukan dengan (Paton, dalam Bungin, 2011):  

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;  

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi       

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam menentukan informan penelitian ini sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh peneliti agar lebih terarah. Yang menjadi key informan terdapat 

ketua, wakil dan anggota dimana orang tersebut dianggap pas dan mampu untuk 

dipilih sebagai informasi kunci. Pemilihan key informan tidak selalu didasarkan 

dengan jabatan yang dimiliki, melainkan pengetahuan yang dimiliki. Informan 

untuk triangulasi dalam penelitian ini yaitu:  

a) Petani yang menjadi pengurus gabungan kelompok tani yang dibina 

penyuluh PNS yang bernama Baroto dan Agus Thoturin di daerah 

Kauman Kidul. 

b) Petani yang menjadi pengurus yang dibina penyuluh swadaya yang 

bernama Baroto dan Selamet Supriyono di daerah Cabean.  

c). Petani yang menjadi pengurus yang dibina penyuluh swasta Sholikin 

dan Setio Utomo.  

3.6       Unit Analisa dan Amatan. 

Unit analisa dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian lapangan. Unit 

amatan dalam penelitian ini adalah kegiatan penyuluhan pertanian seperti 

pembuatan program, kunjungan lapangan dan pendampingan serta dampak dari 

kegiatan tersebut terhadap petani seperti pengetahuan, sikap dan ketrampilan.  

 

 


