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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian akan direncanakan dilaksanakan pada Desember 2015 hingga 

Januari 2016. Berlokasi di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 

secara sengaja (purposive). Tempat penelitian dilaksanakan di BP3K Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung. 

 

3.2.   Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dipakai adalah korelasional, yaitu suatu metode 

penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih 

(Notoadmojo, 2002).  Dengan pendekatan kuantitatif. 

 

3.3.  Teknik  Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data menggunakan teknik survey. Data yang 

dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 

responden melalui wawancara secara terstruktur pada kuisoner yang sebelumya 

telah dibuat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dan 

dimaksudkan untuk menunjang informasi yang dibutuhkan dalam  penelitian. 

 

3.4.   Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian di BP3K 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan non prabibilty sampling yaitu sampling jenuh 

(sensus). Teknik sampling ini berdasarkan penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.  (Sugiyono, 2008). Jumlah populasi penyuluh 

di BP3K Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 30 yaitu terdiri dari 

penyuluh dengan pangkat/golongan yaitu THL, Pelatihan Dinas, THL-TBPP, VI 

A Pengatur, III D, dan Penyuluh Daerah , dengan jumlah sampel yang diambil 

sejumlah  30 orang  penyuluh. 
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3.5.  Definisi dan Pengukuran Variabel 

       Definisi dan pengukuran yang dipakai untuk memudahkan peneliti 

melaksanakan penilaian untuk kelengkapan data-data sehingga memudahkan 

peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dapat dilihat pada Tabel 

3.1. 

Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran Variabel 

 

 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Tingkat kebutuhan 

informasi 

Tingkat kebutuhan informasi adalah 

keinginan penyuluh pertanian lapangan 

untuk mendapatkan informasi tentang: 

1. Budidaya pertanian 

a. Kebutuhan tentang informasi 

bibit/varietas 

b. Kebutuhan tentang informasi 

penyakit tanaman 

c.  Kebutuhan tentang teknik 

pengolahan tanah 

d. Kebutuhan tentang informasi 

pemeliharaan tanaman 

e. Pemupukan 

f. Pemanenan 

Skala 

pengukuran: 

ordinal. Cara 

pengukuran 

dengan skala 

likert 

 2. Pemasaran a. Kebutuhan tentang informasi harga 

jual 

b. Kebutuhan tentang informasi tempat 

penjualan 

c. Kebutuhan tentang informasi hasil 

pertanian 

d. Kebutuhan tentang informasi 

pengemasan 

Skala 

pengukuran: 

ordinal. Cara 

pengukuran 

dengan skala 

likert 

 3. Tanaman Pangan a. Kebutuhan tentang informasi padi 

b. Kebutuhan tentang informasi jagung 

c. Kebutuhan tentang informasi kacang-

kacangan 

d. Lainnya 

Skala 

pengukuran: 

ordinal. Cara 

pengukuran 

dengan skala 

likert 

 4. Sayuran a. Kebutuhan tentang informasi kubis 

b. Kebutuhan tentang informasi kentang 

c. Kebutuhan tentang informasi tomat 

d. Lainnya 

Skala 

pengukuran: 

ordinal. Cara 

pengukuran 

dengan skala 

likert 

Motivasi Kognitif menekankan kebutuhan penyuluh akan 

informasi dan kebutuhan untuk mencapai 

tingkat ideasional tertentu (Rakhmat, 1991) 

a. Motivasi untuk sekedar mengetahui 

atau menambah pengalaman 

b. Motivasi untuk memperoleh 

informasi mutakhir 

c. Motivasi untuk memperoleh 

pengetahuan yang sesuai dengan 

kebutuhan atau untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi 

d. Motivasi untuk mengembangkan diri 

agar dapat menjadi penyuluh yang 

profesional 

e. Motivasi untuk sekedar memuaskan 

keingintahuan 

Skala 

pengukuran: 

ordinal. Cara 

pengukuran 

dengan skala 

likert 

Tingkat Penggunaan 

Media Informasi 

Tingkat Penggunaan Media Cetak Sebagai 

Sumber Informasi 

a. Seringnya menggunakan surat kabar 

b. Majalah pertanian 

c. Publikasi ilmiah 

d. Brosur/leaflet 

Skala 

pengukuran: 

ordinal. Cara 

pengukuran 

dengan skala 

likert 

 Media Elektronik Sebagai Sumber 

Informasi 

a. Radio 

b. Televisi 

c. Internet 

d. VCD/Video 

Skala 

pengukuran: 

ordinal. Cara 

pengukuran 

dengan skala 

likert 

 Tingkat Penggunaan Media Langsung 

Sebagai Sumber Informasi 
a. Pertemuan penyuluh Tingkat 

Kabupaten 

b. Pelatihan 

c. Lokakarya/kunjungan 

d.    Diskusi langsung secara personal 

Skala 

pengukuran: 

ordinal. Cara 

pengukuran 

dengan skala 

likert 
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3.6.   Analisis Data  

Analisis data menggunakan analisis deskripsi dan analisis kuantitatif. 

Analisis deskripsi digunakan untuk menguraikan kebutuhan informasi dan  

motivasi kognitif oleh penyuluh di BP3K Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran  Lampung.  

Analisis kuantitatif terdiri dari analisis uji validitas dan reabilitas serta uji 

korelasi rank spearman serta dengan sistem komputasi program SPSS 16. 

1. Analisi uji validitas dan reabilitas 

Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuisoner yang akan 

dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Pada penelitian ini 

pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan  metode korelasi Product 

Moment. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

    
     (  )(  )

√(     (  ) (     (  ) 
)

 

 

Keterangan:  

rxy       = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

∑xy   = Jumlah  perkalian antara variabel x dan y 

∑x
2
  = Jumlah dari kuadrat nilai X 

∑y
2
  = Jumlah dari kuadrat nilai Y 

(∑x)
2 

= Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

(∑y)
2
= Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan 

 

Selanjutnya hasil  rxy dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan a = 5%, jika rxy > r tabel maka alat ukur dinyatakan valid begitupun 

sebaliknya jika rxy <  r tabel maka alat ukur dinyatakan tidak valid. 

Uji Reliabilatas menyangkut ketepatan alat ukur. Ketepatan ini dapat dinilai 

dengan analisa statistik untuk mengetahui kesalahan ukur. Realibilitas lebih 

mudah dimengerti dengan memperhatikan aspek pemantapan, ketepatan dan 

homogenitas. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila isntrumen tersebut 

dapat dipercaya sebagai alat ukur data penelitian (Sugiyono, 1999). Pada 
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penelitian ini pengujian realibitas yang digunakan adalah menggunakan koefisien 

Cronbach’s Alpha. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

  (
 

   
)(
 
     

 
 

  
 
) 

           Keterangan  

                realibitas Alpha Cronbach 

 K    =  Jumlah item pertanyaan yang diuji 

 ∑Si
2
 = Jumlah varians skor item 

 SX
2
 =  Varians skor-skor tes (seluruh item K) 

 

Cronbach’s Alpha merupakan sebuah ukuran keandalan yang memiliki nilai 

berkisar dari nol sampai satu. Nilai tingkat keandalan Cronbach’s Alpha 

minimum adalah 0,70. 

2. Uji Korelasi Rank Spearman 

Korelasi Rank Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk 

menguji signifikasi hipotesis asosiatif apabila masing-masing variabel yang 

dihubungkan berbentuk Ordinal. (Moh Nazir, 2003). Dalam analisis korelasi tidak 

ada istilah variabel bebas (X) maupun variabel terikat (Y). Dengan demikian, 

dapat diartikan bahwa kedua variabel yang dikorelasikan (dihubungkan) bersifat 

independen antara satu dengan yang lainnya, maksudnya adalah masing-masing 

variabel berdiri sendiri dan tidak tergantung satu sama lain. Adapun rumus untuk 

menghitung Korelasi Spearman yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

rs=1- 6∑d
2
 

          n(n
2
-1) 

                                             

Dimana: 

rs       : Koefisien Korelasi Spearman 

∑
d

 2      
: Total kuadrat selisih antar ranking 

n        : Jumlah sampel penelitian  
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Rumusan Hipotesis penelitian untuk analisis Korelasi Rank Spearman: 

X1 dan Y 

Ho: Tingkat Kebutuhan Informasi tidak memiliki hubungan dengan Tingkat 

Penggunaan Media Informasi 

Ha: Tingkat Kebutuhan Informasi memiliki hubungan dengan Tingkat 

Penggunaan Media Informasi. 

X2 dan Y  

Ho: Motivasi Kognitif tidak memiliki hubungan dengan Tingkat Penggunaan 

Media Informasi 

Ha: Motivasi Kognitif memiliki hubungan dengan Tingkat Penggunaan Media 

Informasi.  

 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

H0 diterima bila t hitung < t tabel pada tingkat kepercayaan 5% atau nilai 

probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05H0 ditolak bila t hitung > t tabel pada 

tingkat kepercayaan 5% atau nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari  0,05 

(Sugiono, 2004). 

 

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara 

dua variabel berikut kriteria yang digunakan: 

0             : Tidak ada korelasi antara dua variabel 

>0-0,25   : Korelasi sangat lemah 

>0,25-0,5 : Korelasi cukup 

>0,5-0,75  : Korelasi kuat 

>0,75-0,99: Korelasi sangat kuat 

1     : Korelasi sempurna    

 

 


