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3. PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 31 hari, yaitu mulai tanggal 10 September 

2014 sampai tanggal 11 Oktober 2014 di SMA N 1 Salatiga, SMA N 2 Salatiga, 

SMA 1 Kristen Salatiga, dan SMA Laboratorium Satya Wacana Salatiga. 

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (Purposive). 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penerapkan deskriptif yaitu pencarian fakta 

dengan interpretasi yang tepat (Whintney dalam Moh. Nazir, 2016). Adapun 

metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Notoatmodjo metode survei yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap sekelompok objek dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk menilai 

kondisi atau penyelenggara suatu program dengan menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Sandjaja danHeriyanto, 2006).  

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini ditetapkan sampel 10% dari jumlah populasi. Sampel 

diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang 

diambil dengan sengaja berdasarkan kelompok, kelompok disini yang dimaksud 

adalah siswa-siswi kelas XII dengan jumlah sampel sebanyak 181 siswa-siswi dari 

total populasi sebanyak 1652 siswa-siswi. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni kuesioner, observasi, dan 

studi literatur (primer dan sekunder). Penelitian ini dibuat untuk mengetahui 

hubungan antara karakteristik siswa dengan persepsi siswa terhadap Fakultas 

Pertanian& Bisnis dan dunia kerja pertanian. 

3.5. Pengukuran Variabel 

Variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian antara lain: 

Variabel Item 

Fisiologis - Penangkapan indera penglihatan, indera perasa, dan indera 

penciuman seseorang terhadap objek mempengaruhi persepsi 

seseorang. 
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Perhatian  - Ikut berpartisipasi dalam kelangsungan pertanian. 

- Adanya kepedulian dengan kondisi pertanian saat ini. 

- Bertindak positif demi masa depan pertanian. 

Minat - Ketertarikan terhadap pertanian. 

- Bentuk minat siswa terhadap pertanian. 

Kebutuhan - Kebutuhan primer 

- Kebutuhan sekunder  

- Kebutuhan tersier 

Pengalaman - Pengalaman tentang pertanian baik teori maupun praktik 

langsung.  

- Pernah melakukan bercocok tanam. 

- Melakukan pengolahan hasil pertanian. 

- Pengelolaan sumberdaya alam (pertanian) dengan baik. 

Orang tua - Jenis pekerjaan dan dukungan dari orang tua. 

Teman - Cara pandang teman - teman bermain tentang pertanian bisa 

mempengaruhi persepsi. 

Masyarakat - Ada atau tidaknya pengenalan pertanian oleh masyarakat. 

- Masyarakat dilingkungan tempat tinggal siswa yang mayoritas 

atau minoritas berprofesi sebagai petani akan mempengaruhi 

persepsi siswa tentang pertanian. 

Jenis kelamin - Pria dan wanita memiliki persepsi berbeda. 

Sosialisasi - Pernah ikut dalam sosialisasi baik itu formal maupun non 

formal. 

- Bentuk sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus akan 

mempengaruhi persepsi. 

Teknologi 

Pertanian 

- Penggunaan dan penguasaan teknologi pertanian mempengaruhi 

persepsi. 

Lahan  - Adanya kepemilikan lahan pertanian akan mempengaruhi 

persepsi terhadap pertanian. 

Persepsi 

terhadap 

Fakultas 

- Pengenalan dan pemahaman akan Fakultas Pertanian. 

Bagaimana responden mengenal dan memahami secara baik 

terhadap Fakultas Pertanian. 
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Pertanian - Citra. Penilaian responden terhadap nilai baik dan keterkenalan 

dari Fakultas Pertanian. 

- Kemenarikan. Bagaimana daya tarik Fakultas Pertanian 

- Kualitas. Bagaimana kualitas Fakultas Pertanian 

- Kemampuan. Bagaimana kehebatan Fakultas Pertanian 

- Keterjangkauan. Bagaimana keterjangkauan Fakultas Pertanian 

dari sisi akademik dan keuangan 

Persepsi 

terhadap 

Dunia Kerja 

Pertanian 

- Pengenalan dan pemahaman akan Dunia Kerja Pertanian. 

Bagaimana responden mengenal dan memahami secara baik 

terhadap Dunia Kerja Pertanian 

- Citra. Penilaian responden terhadap nilai baik dan keterkenalan 

dari Dunia Kerja Pertanian 

- Kemenarikan. Bagaimana daya tarik Dunia Kerja Pertanian 

- Kemampuan. Bagaimana kehebatan Dunia Kerja Pertanian 

- Menjanjikan. Dunia kerja pertanian memberi harapan di masa 

yang akan datang  

- Kesulitan. Dunia kerja pertanian mudah dikerjakan  

- Status sosial. Dunia kerja pertanian memberikan kebanggaan 

 

3.6. Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian digunakan teknik analisis data statistik 

deskriptif dengan tujuan ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Data 

yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan olah data 

spss. Sedangkan untuk menganalisis hubungan variabel digunakan teknik analisa 

korelasional dengan rumus Crosstabs. 

 


