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3. PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan di Kelompok Tani Margo Tani II di Desa 

Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah. 

Penelitian dimulai pada tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 17 Februari 2011. 

Pemilihan tempat dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan 

pertimbangan bahwa desa tersebut adalah masyarakat peternak sapi dibawah 

binaan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), sehingga penelitian tentang Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian layak 

dilakukan. 

Disamping itu dilihat dari letak geografis dan sarana transportasi, desa 

Kembang mudah dijangkau sehingga memudahkan peneliti bisa dilihat dari segi 

waktu, tenaga dan biaya. 

 

3.2. Jenis dan Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian penjelasan (explanatory), dimana penelitian penjelasan tidak hanya 

terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga menguji hipotesa yang telah 

dirumuskan (Singarimbun, 1987). 

 Penelitian ini menggunakan metode survai. Metode survai adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk memperoleh fakta- fakta yang ada dan mencari 

keterangan secara faktual dari suatu kelompok atau suatu daerah yang dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu (Nazir, 1985). 

 

3.3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan 

pada cara memperolehnya. Data tersebut dibedakan menjadi data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang 

diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, 

seperti data dalam dokumen dan publikasi. 
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 Dalam penelitian ini, untuk data primer diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan responden yang didasarkan pada daftar pertanyaan terstruktur 

(kuesioner) dan panduan pertanyaan yang dibuat. Sedangkan untuk data sekunder 

diperoleh dari monografi desa dan Dinas Pertanian dan Balai Penyuluhan 

Pertanian setempat. 

 

3.4. Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam penelitian ini sebagai unit analisis adalah peternak sapi, sehingga 

populasi yang akan diteliti adalah peternak sapi di Kelompok Tani Margo Tani II 

di Desa Kembang.  

 Mengingat terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga, maka dalam menentukan 

wilayah/ desa penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive sampling), 

artinya bahwa penentuan lokasi penelitian mempertimbangkan kriteria-kriteria 

tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

yakni lokasi yang terdapat program penyuluhan dari penyuluh. 

Sampel petani diambil dengan cara sampling jenuh (saturation sampling) 

yaitu tehnik pengambilan sampel dengan mengikutsertakan semua anggota 

populasi sebagai sampel penelitian. 

Dalam penelitian ini diambil seluruh responden peternak sapi  binaan 

penyuluh di Kelompok Tani Margo Tani II di Desa Kembang, Kecamatan Ampel, 

Kabupaten Boyolali, yaitu ada 34 responden. 

 

3.5. Pengukuran Variabel  

   Menurut Singarimbun (1982), dalam penelitian suatu konsep harus 

dihubungkan dengan realita, oleh karena itu peneliti harus memberikan 

pengukuran dengan cara memberikan angka atas obyek atau kejadian yang sedang 

diamati menurut atutan tertentu. 

   Karena itu sebelum melakukan penelitian perlu ditentukan suatu skala 

pengukuran yang akan menjadi pedoman atau pengukuran variabel yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. Skala pengukuran adalah kategori yang menunjukkan 

angka-angka dari suatu variabel. Dalam pengukuran variabel ini dapat dilakukan 
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dengan menggunakan pengukur yaitu skala, pengukuran tersebut diberi kategori 

jawaban berupa skor. 

   Skala yang digunakan adalah skala likert, dimana setiap konsep akan 

dijabarkan dalam beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaan disediakan empat 

sampai lima kategori jawaban, dan jawaban responden diberi nilai 1,2,3,4,dan 5. 

Jawaban yang diberi nilai 5 merupakan jawaban tertinggi, sedangkan untuk 

jawaban yang diberi nilai 1 merupakan jawaban terendah. 

   Nilai akhir dari setiap variabel, dilakukan dengan menjumlahkan semua 

nilai skor yang menjadi pilihan responden. 

 

Umur (X1) 

   Umur yang dimaksud adalah lama hidup responden sejak lahir sampai 

dengan dilakukannya penelitian ini, yang dinyatakan dengan satuan tahun. 

 

Tingkat Pendidikan Formal (X2) 

    Tingkat pendidikan formal yang dimaksud adalah tingkat pendidikan 

formal responden yang berhasil dicapai pada saat penelitian ini dilakukan. 

    Konsep tentang pendidikan adalah lama pendidikan yang ditempuh 

responden yang diukur dari jumlah tahun yang digunakan dalam mengikuti 

pendidikan formal, tidak termasuk tinggal kelas. 

 

Motivasi (X3) 

   Motivasi dibedakan menjadi 2 yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik, motivasi intrinsik adalah merupakan faktor penggerak dari pribadi 

individu untuk bertingkah laku. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah faktor 

penggerak dari luar pribadi individu. 

   Motivasi petani/responden mengikuti penyuluhan ini diukur dengan 

membuat skoring sebagai berikut: 

a. Dengan mengikuti penyuluhan ini dapat meningkatan pendapatan. 

Skor:  
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1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

b. Dengan mengikuti penyuluhan ini dapat meningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan. 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

c. Dengan mengikuti penyuluhan ini perubahan sikap  kearah yang lebih baik 

dan maju. 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

d. Penyuluhan ini dapat bertemu/ berkumpul dengan teman. 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

 Motivasi petani dikatakan rendah jika skornya 0-5, sedang: 6-11, dan tinggi: 

12-16. 

 

Materi Penyuluhan (X4) 

   Materi penyuluhan yang dimaksud adalah penyampaian segala sesuatu 

yang menyangkut ilmu dan teknologi pertanian yang dilakukan penyuluh kepada 

petani/responden. Materi ini diukur dengan membuat skoring sebagai berikut: 
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a. Materi yang berisi pemecahan masalah yang sedang dan akan dihadapi 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

 

b. Materi yang berisi petunjuk dan rekomendasi, yang harus dilaksanakan 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju  

3) Setuju 

4) Sangat setuju 

c. Materi yang bersifat instrumental 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju 

4) Sangat setuju 

Materi penyuluhan dikatakan rendah jika skornya 0-3, sedang: 4-8, tinggi:  

9-12. 

 

Prinsip Metoda Penyuluhan (X5) 

   Metoda penyuluhan yang dimaksud yaitu cara-cara yang dilakukan 

digunakan penyuluh dalam kegiatan penyuluhan untuk membantu petani 

menyelesaikan masalahnya dalam berusahatani. 

  Prinsip metoda ini diukur dengan membuat skoring sebagai berikut: 

a. Pengembangan untuk berpikir kreaktif 

Skor: 
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1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

b. Memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan kepada petani penerima 

manfaat (petani) 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

c. Menciptakan hubungan yang akrab dan baik dengan penerima manfaat 

(petani) 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

d. Penyuluhan yang diberikan mudah diterima dan diterapkan. 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju 

4) Sangat setuju 

Prinsip metoda penyuluhan dikatakan rendah jika skornya 0-5, sedang: 6-11, 

dan tinggi: 12-16. 

 

3.5.6.   Perlengkapan Penyuluhan (X6) 

   Perlengkapan penyuluhan yang dimaksud yaitu sarana prasarana yang 

dipakai penyuluh untuk memperlancar pelaksanaan penyuluhan maupun untuk 

memperjelas materi yang disampaikan agar mudah dan dipahami petani. 
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   Perlengkapan ini diukur dengan membuat skoring sebagai berikut: 

a. Memakai alat bantu penyuluhan dengan lengkap dan sesuai dengan materi 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

b. Memakai alat peraga penyuluh dengan lengkap dan sesuai dengan materi. 

Skor: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Setuju  

4) Sangat setuju 

Perlengkapan penyuluhan dikatakan tidak efektif jika skornya 0-2, sedang: 

3-5, dan tinggi: 6-8. 

 

3.5.7. Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian 

Persepsi efektifitas penyuluhan diukur melalui pengukuran indikator yakni 

pemahaman petani terhadap tujuan kegiatan penyuluhan, usaha yang dilakukan 

PPL, pengetahuan petani terhadap materi penyuluhan dan ketrampilan yang 

dimiliki petani, 

Kegiatan penyuluhan diukur melalui skoring penyuluhan dan pembinaan 

yang dilakukan PPL. Ukuran persepsi efektifitas penyuluhan dinilai dengan skor 

dan melihat median semua skor dari masing-masing tingkatan efektifitas. 
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Persepsi efektifitas penyuluhan dilihat dari:  

1) Pemahaman petani terhadap tujuan kegiatan penyuluhan ? 

a. Selalu paham tujuan penyuluhan  5 

b. Sebagian besar paham tujuan penyuluhan  4 

c.  Kadang- kadang paham tujuan penyuluhan  3 

d. Sedikit paham tujuan  penyuluhan            2 

e. Tidak paham sama sekali tujuan  penyuluhan  1 

2) Melaksanakan setiap program penyuluhan pertanian yang diberikan PPL 

setempat? 

a. Selalu melaksanakan setiap program penyuluhan  5 

b. Sering melaksanakan program penyuluhan   4 

c. Kadang- kadang melaksanakan program penyuluhan  3 

d. Sedikit melaksanakan program penyuluhan   2 

e. Tidak pernah melaksanakan program penyuluhan  1 

3) Pengetahuan petani dari kegiatan penyuluhan yang diberikan PPL: 

a. Sangat meningkat       5 

b. Sering meningkat       4 

c. Kadang- kadang meningkat     3 

d. Jarang meningkat         2 

e. Tidak pernah meningkat      1 

4) Ketrampilan petani dari program penyuluhan yang diberikan PPL: 

a. Sangat meningkat                                                                          5 

b. Sering meningkat                                                                           4 

c. Kadang- kadang meningkat                                                           3 

d. Jarang meningkat                                                                           2 

e. Tidak pernah meningkat                                                                1 
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Selanjutnya untuk mengungkapkan gambaran umum tentang persepsi efektifitas 

penyuluhan dikelompokkan menjadi: 

1) Rendah jika total skor  =   0 – 4 

2) Sedang jika total skor  =   5 – 10 

3) Tinggi jika total skor  = 11 – 15 

4) Sangat Tinggi jika total skor = 16 – 20 

 

 

3.6. Teknik Analisis data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

muda dibaca dan diinterpretasikan. Statistik sebagai alat analisa, membantu 

menyederhanakan data penelitian yang besar jumlahnya menjadi informasi yang 

lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami (Singarimbun,1982). 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa data kuantitatif, karena data dapat dinyatakan dengan angka-angka, 

sehingga data yang diperoleh harus diklasifikasikan kedalam kategori tertentu 

dengan menggunakan tabel-tabel tertentu untuk mempermudah dalam 

menganalisisnya. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu data primer, dilakukan 

analisis data setelah dikelompokkan sesuai dengan hipotesa dan tujuan penelitian 

yang hendak dicapai. 
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3.6.1. Regresi Linier Berganda 

Untuk menguji Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Efektifitas 

Penyuluhan Pertanian di Kelompok Tani Margo Tani II di Desa Kembang, 

digunakan regresi linier berganda. Langkah-langkah dalam regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk tabulasi. 

2. Menyusun model persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Y = a0 + a1.x1 + a2.x2 + a3.x3 + a4.x4 + a5.x5  + a6.x6  + ei 

Keterangan: 

Y =  Tingkat efektifitas penyuluhan 

a0  =  Intersep/ konstanta 

a1, a2, a3, a4, a5, a6 = koefsien regresi untuk X1 sampai X6 

X1 =  Umur petani 

X2 =  Tingkat pendidikan formal petani 

X3 =  Motivasi petani 

X4 =  Materi penyuluhan 

X5 =  Prinsip Metoda penyuluhan 

X6 =  Perlengkapan penyuluhan 

ei  =  Kesalahan pengangggu 

3. Nilai estimasi, tabel sidik ragam, t hitung untuk setiap nilai estimasi, R
2 

determinasi, nilai r
2 

partial dan nilai Durbin – Watson test, diolah dengan 

menggunakan komputer. 

 

4. Pengujian terhadap analisa regresi 

a. Pengujian secara bersama-sama dengan menggunakan uji F 

Merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh nyata variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. 

Ho =  Variabel Independent secara bersama-sama tidak berpengaruh 

nyata terhadap Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian. 

Hi = Variabel Independent secara bersama-sama berpengaruh nyata 

terhadap Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian. 
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Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak artinya variabel bebas secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas. 

Sebaliknya jika F hitung < F tabel, Ho diterima maka variabel bebas 

secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tidak 

bebas. 

b. Uji T 

Pengujian keberartian variabel bebas secara individu digunakan uji T 

dengan tingkat kepercayaan 95 % (α = 0,05) yaitu dengan membandingkan 

antara T hitung dengan T tabel dengan pengujian hipotesis : 

Ho = Variabel Independent secara individu tidak berpengaruh nyata 

terhadap Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian. 

Hi = Variabel Independent secara individu berpengaruh nyata terhadap 

Persepsi Efektifitas Penyuluhan Pertanian.   

Jika T hitung > T tabel, maka Ho ditolak artinya variabel bebas 

berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas secara Individu. 

Sebaliknya jika T hitung < T tabel, maka Ho diterima artinya variabel 

bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas secara 

Individu. 

c. Untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel bebas secara 

bersama-sama dengan variabel tidak bebas digunakan koefisien korelasi 

berganda (multiple R). Sedangkan untuk mengetahui seberapa porsi atau 

persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

digunakan koefisien determinasi atau R2. 

5. Uji Validitas 

a. Multikolinearitas 

Multikolinearitas terjadi bila terdapat hubungan linier yang sempurna atau 

mendekati sempurna antara  dua atau lebih peubah bebas yang tedapat 

dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilihat 

pada nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dan Tolerance serta besaran 

korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksi adanya 

multikolinearitas : 
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1) Besaran VIF dan Tolerance 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multiko: 

(a). Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

(b). Mempunyai angka Tolerance mendekati 1 

2) Besaran korelasi antar variabel independent 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah : 

(a). Koefisien korelasi antar variabel independent haruslah lemah 

(dibawah 

0,5). Jika korelasi kuat maka terjadi problem multiko. 

Cara mengatasi multikolinearitas yaitu dengan menggunakan 

metode residual adalah sebagai berikut: 

(b). Melakukan regresi antara variabel-variabel yang terdapat 

multikolinearitas. Salah satu variabel diposisikan sebagai variabel 

tak bebas, dan sebaliknya diposisikan sebagai variabel bebas. 

(c). Setelah keluar hasil analisisnya, diambil nilai residualnya, yang 

kemudian digunakan untuk menggantikan salah satu dari variabel 

bebas yang memiliki multikolienaritas tinggi. 

(d). Kemudian data yang terkena multikolinearitas tadi diregresikan 

bersama-sama dengan variabel bebas lainnya terhadap variabel 

tidak bebas. 

b.  Heteroskedastisitas 

  Heteroskedastisitas merupakan penyimpangan asumsi dalam  model regresi 

yaitu varian tiap unsur penganggu tidak sama untuk semua pengamatan. 

 Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik 

scatterplot dengan dasar pengambilan keputusan : 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit) maka terjadi Heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
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Cara mengatasi Heteroskedastisitas adalah dengan cara transformasi 

log, dengan metode ini skala semua peubah diperkecil, sehingga 

masalah Heteroskedastisitas juga akan mengecil. 

c.   Autokorelasi 

 Autokorelasi artinya terjadi hubungan atau korelasi antar anggota 

serangkaian obseravsi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. 

 Cara mendeteksi adanya autokorelasi : 

 Uji Durbin Watson, uji ini menggunakan nilai batas yang tergantung pada 

banyaknya observasi N dan banyaknya variabel yang menjelaskan. 

  

A B C D E 

 0  dL  dU        4-dU               4-dL           

E 

 Keterangan : 

 Daerah A  : Terdapat autokorelasi positif 

 Daerah B dan D : Daerah keragu-raguan 

 Daerah C  : Tidak terdapat autokorelasi positif dan      

autokorelasi negatif 

 Daerah E  : Terdapat autokorelasi negatif. 

Cara mengatasinya yaitu dengan cara melakukan transformasi data 

(transformasi log atau di-ln-kan) atau dengan melakukan acak data. 

 

6.   Menyimpulkan hasil analisa regresi. 

 

 

 

 

 

 

 




