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 3. RENCANA PELAKSANAAN PENELITIAN 
 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten 

Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Dimulai tanggal   Mei 2010, sampai dengan 

tanggal      Juni 2010. 

Adapun tempat penelitian dipilih dengan pertimbangan  karena sebagian besar  

penduduknya berusaha tani padi sawah dengan jenis varietas padi Ciherang, IR.64 

Barito dan varietas hibrida Arize. 

 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan  teknik survei yaitu 

pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta yang ada dan hanya 

menerangkan berdasarkan pengamatan peneliti bukan hasil perhitungan.  

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan survei yaitu suatu cara 

pengumpulan data untuk memperoleh fakta yang ada dan mencari keterangan secara 

faktual dari sekelompok suatu daerah yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu 

dengan acuan kuesioner. 

 

3.3. Tehnik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari  hasil wawancara  

terhadap para responden. Responden yang dimaksud adalah petani yang menanam  

padi varietas IR.64, Ciherang, Barito dan varietas hibrida Arize dan memiliki hak 

untuk menentukan varietas yang akan ditanam. Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan terencana dan terstruktur). Sedang data 

sekunder meliputi keadaan penduduk, keadaan pertanian, tata guna tanah yang dapat 

diperoleh dari monografi Desa tempat penelitian ini. 
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3.4. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel diambil dengan menggunakan metode sampel acak 

kelompok berimbang (Propotional cluster random sampling) yang artinya 

pengambilan sampel proporsional dari area atau cluster yang ada, maka diambil 

sampel yang ada 10% dari daerah yang lebih luas (dalam hal ini adalah Kecamatan 

Tuntang yang terdiri dari 10 desa), menjadi 1 desa yaitu Desa Kalibeji. Karena dalam 

penelitian ini yang diteliti 4 varietas padi, maka petani dibagi lagi menjadi 4 

kelompok yaitu kelompok yang menanam varietas Ciherang, IR.64, Barito dan Arize. 

Maka sampel yang diambil sebanyak 25, 25, 10 dan 10 petani, karena angka tersebut 

sudah mendekati valid dan dapat dikatakan sudah mewakili petani yang ada di Desa 

Kalibeji yang menanam 4 varietas padi tersebut. 

Penentuan teknik pengambilan sampel ini didasarkan pada kenyataan yang 

diperoleh dilapangan bahwa para petani dalan pemilihan varietas sangat berbeda-beda 

serta beragam atau bersifat heterogen, sehingga perlu dibuat pengelompokan petani 

dalam pemilihan varietas padi sawah. Pemilihan varietas padi sawah mempunyai 

kaitan yang erat dengan variabel-variabel yang akan diuji, sehingga perlu dianggap 

sebagai kriteria untuk bagian peubah ini. 

 

3.5. Pengukuran   Peubah 

Pengukuran peubah dilakukan dengan  teknik Skala Semantic differential 

yaitu merupakan salah satu teknik self report  untuk pengukuran sikap dimana subjek 

diminta memilih satu kata sifat atau frase dari sekelompok pasangan kata sifat atau 

pasangan frase yang disediakan yang paling mampu menggambarkan  perasaan  

mereka terhadap suatu objek. Periset perlu membuat daftar pasangan kata sifat atau 

pasangan frase berkutub-dua. Skala yang telah dibuat kemudian disebarkan pada 

suatu sampel responden. Setiap responden diminta membaca seluruh frase berkutub-

dua dan menandai sel yang paling mampu menggambarkan perasaannya. Responden 

biasanya diberi tahu bahwa sel-sel ujung adalah sel-sel objek paling deskriptif, sel 

tengah adalah sel netral, dan sel-sel antara sebagai sel agak deskriptif serta sel cukup 

deskriptif.  
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3.6.Alasan petani menerapkan teknologi benih unggul 

Alasan yang dipertimbangan yang diambil oleh petani untuk menentukan 

pemilihan varietas padi berdasarkan pada alasan ekonomi, alasan teknis dan alasan 

sosial budatya. 

1. Alasan ekonomi yang dipertimbangkan : 

a. Modal, yang dimaksud biasanya berhubungan dengan untung dan rugi, 

seorang petani dengan modal terbatas akan berpikir dan berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan untuk menerapkan suatu teknologi baru, setelah yakin 

betul melihat teman-teman sekomunitasnya berhasil barulah menerapkan 

inovasi teknologi baru tersebut. Skala pengukuran dinyatakan sebagai berikut: 

Modal rendah   : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :   Modal tinggi 

Keterangan : 

1. = Jika modal yang dikeluarkan sangat rendah 

2. = Jika modal yang dikeluarkan rendah 

3. = Jika modal yang dikeluarkan agak rendah 

4. = Jika modal yang dikeluarkan cukup 

5. = Jika modal yang dikeluarkan agak tinggi 

6. = Jika modal yang dikeluarkan tinggi 

7. = Jika modal yang dikeluarkan sangat tinggi  

b. Produksi ialah hasil fisik berupa gabah basah yang didapat dari luas  

penanaman padi, yang diukur dalam satuan ton per hektar per musim tanam 

Produksi rendah   : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :   Produksi tinggi 

Keterangan : 

1. = Jika produksi sangat rendah 

2. = Jika produksi rendah 

3. = Jika produksi agak rendah 

4. = Jika produksi cukup 

5. = Jika produksi agak tinggi 

6. = Jika produksi tinggi 

7. = Jika produksi sangat tinggi  
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c. Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan kotor dengan biaya 

produksi total yang digunakan dalam satu musim tanam 

Rugi    : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :   Untung 

Keterangan : 

1. = Jika sangat rugi  

2. = Jika rugi  

3. = Jika agak rugi   

4. = Jika cukup untung   

5. = Jika agak untung  

6. = Jika untung  

7. = Jika untung sekali 

d. Tenaga kerja yaitu jumlah anggota keluarga atau diluar keluarga yang dapat 

digunakan dalam berusahatani termasuk kemahiran-kemahiran yang mereka 

miliki. 

Tidak hemat   : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :   Hemat 

Keterangan : 

1. = Jika tenaga kerja  sangat tidak hemat 

2. = Jika tenaga kerja tidak hemat 

3. = Jika tenaga kerja agak tidak hemat 

4. = Jika tenaga kerja Cukup  

5. = Jika tenaga kerja agak hemat 

6. = Jika tenaga kerja hemat 

7. = Jika tenaga kerja hemat sekali 

e. Biaya produksi  yang dimaksud  adalah semua biaya-biaya  yang telah 

dikorbankan meliputi biaya persiapan dan pengolahan tanah, pembelian  

sarana produksi ( bibit, pupuk,obat-obatan) dan biaya tenaga kerja. 

Tidak hemat   : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :   Hemat 

 

 

 



 17 

Keterangan : 

1. = Jika biaya produksi sangat tidak hemat 

2. = Jika biaya produksi tidak hemat 

3. = Jika biaya produksi agak tidak hemat 

4. = Jika biaya produksi cukup  

5. = Jika biaya produksi agak hemat 

6. = Jika biaya produksi hemat 

7. = Jika biaya produksi hemat sekali 

2. Alasan teknis. Skala pengukuran dinyatakan sebagai berikut: 

     a. Tidak sesuai kondisi lahan   : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :   Sesuai kondisi lahan 

Keterangan 

1. = Jika sangat tidak sesuai dengan kondisi lahan 

2. = Jika tidak sesuai dengan kondisi lahan 

3. = Jika agak tidak sesuai dengan kondisi lahan 

4. = Jika dengan kondisi lahan yang cukup sesuai  

5. = Jika agak sesuai dengan kondisi lahan 

6. = Jika sesuai dengan kondisi lahan 

7. = Jika sangat sesuai dengan kondisi lahan 

b. Tidak sesuai dengan ketersediaan air : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : Sesuai dengan                                                                                          

ketersediaan air 

 Keterangan 

1. = Jika sangat tidak sesuai  dengan ketersediaan air 

2. = Jika tidak sesuai dengan ketersediaan air 

3. = Jika agak tidak sesuai dengan ketersediaan air 

4. = Jika cukup dengan ketersediaan air 

5. = Jika agak sesuai dengan ketersediaan air 

6. = Jika sesuai dengan ketersediaan air 

7. = Jika sangat sesuai dengan ketersediaan air 

c. Kualitas padi jelek  : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :  Kualitas padi baik 
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Keterangan 

1. = Jika kualitas padi sangat  jelek  

2. = Jika kualitas padi jelek 

3. = Jika kualitas padi agak jelek  

4. = Jika kualitas padi cukup 

5. = Jika kualitas padi agak baik 

6. = Jika kualitas padi baik 

7. = Jika kualitas padi baik sekali 

d.  Resiko besar   : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :   Resiko kecil 

      Keterangan : 

1. = Jika  resiko sangat besar 

2. =  Jika  resiko besar   

3  =.Jika resikoagak besar   

4. = Jika resiko cukup  

5. = Jika resiko agak kecil  

6. = Jika resiko kecil 

7. = Jika resiko kecil sekali 

e  Budidaya lebih mudah.  

    Skala yang diukur  Budidaya rumit : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :  Budidaya mudah  

      Keterangan : 

1. = Jika  budidaya sangat rumit 

2. =  Jika  budidaya rumit 

3. = Jika budidaya agak rumit  

4. = Jika budidaya cukup  

5. = Jika budidaya mudah  

6. = Jika budidaya agak mudah 

7. = Jika budidaya mudah sekali 

3. Alasan Sosial budaya.   

a. Adat. Skala pengukuran dinyatakan sebagai berikut:  
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    Tidak ada adat yang diperhitungkan : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :  Ada adat yang                     

diperhitungkan 

      Keterangan : 

1. = Jika adat sangat tidak diperhitungkan 

2. = Jika adat tidak ada yang diperhitungkan 

3. = Jika adat agak tidak diperhitungkan 

4. = Jika cukup  adat yang diperhitungkan 

5. = Jika ada adat yang diperhitungkan 

6. = Jika ada adat yang agak diperhitungkan 

7. =  Jika ada adat yang sangat diperhitungkan 

b. Kebiasaan.  Skala pengukuran dinyatakan sebagai berikut: 

          Tak ada kebiasaan yang mempengaruhi pemilihan varietas: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7    

          Ada kebiasaan yang mempengaruhi pemilihan varietas. 

1. = Jika sangat tidak ada kebiasaan yang mempengaruhi pemilihan varietas 

2. = Jika tidak ada kebiasaan yang mempengaruhi pemilihan varietas 

3. = Jika agak tidak ada kebiasaan yang mempengaruhi pemilihan varietas 

4. = Jika cukup antara tidak ada dan ada kebiasaan 

5. = Jika agak ada kebiasaan yang mempengaruhi pemilihan varietas. 

6. = Jika ada kebiasaan yang mempengaruhi pemilihan varietas. 

7. =  Jika ada  kebiasaan yang sangat mempengaruhi pemilihan varietas. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

          Data primer yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik diskriptif, 

dimana hasil pengukuran  data didiskripsikan secara sistematik  dalam daftar tabel 

diagram dan grafik (Siregar, 2002). Tetapi dalam pelaksananya, penelitian ini 

tidak menggunakan diagram dan grafik. 

 

 

 




