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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kelompok Tani di Desa Petungsewu 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan 

secara sengaja atau purposive, dengan pertimbangan bahwa kegiatan antar 

penyuluh pertanian dengan kelompok tani Desa Petungsewu dilakukan secara rutin 

setiap bulan sekali dan Desa Petungsewu merupakan daerah yang potensial untuk 

kegiatan produksi pertanian. Sebagai daerah potensial pertanian, Desa Petungsewu 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang memiliki dua kelompok tani dengan kapasitas 

masing-masing kelompok tani Makmur I sejumlah 80 petani dan kelompok tani 

Makmur II 90 petani, dan hanya didampingi oleh satu orang penyuluh. Peneliti 

tertarik untuk melihat dari dua kelompok tani yang ada apakah penyuluh berperan 

dalam menjalankan tugasnya sebagai penyuluh di Desa Petungsewu Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang, apakah terdapat hubungan antara peran penyuluh 

pertanian dengan pengembangan kelompok tani, dan kendala apa saja yang 

dihadapi penyuluh dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari - 

Maret 2018 

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel 

Cara untuk melihat bagaimana Peran Penyuluh Pertanian dan Kendala yang 

dihadapi dalam Pengembangan Kelompok Tani di Desa Petungsewu Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang, maka diperlukan beberapa petani yang tergabung dalam 
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kelompok tani. Menurut Ibrahim (1996), Sampel adalah anggota populasi yang 

dianggap dapat mewakili sedangkan populasi adalah keseluruhan obyek penelitian.  

Desa Petungsewu terdapat 170 Petani yang tergabung dalam 2 Kelompok 

tani. Menurut Notoatmodjo, (2010) cara pengambilan sampel dapat menggunakan 

rumus Slovin : 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2
 

Dimana : 

n =  Besar Sampel 

N  =  Besar Populasi 

1  =  Konstanta 

e =  Pesentase kelonggaran akibat kesalahan pengambilan sampel yang 

ditolerir, dalam penelitian ini diguanakan kesalahan pengambilan 

sampel sebesar 10%. 

 

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan sampel sebagai berikut : 

𝑛 =  
170

1 + 170. 0,12
= 62,96 

sampel dalam perhitungan di atas adalah sebanyak 62,96 dibulatkan menjadi 63 

responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling,  

dengan kriteria 1) petani yang menjadi anggota kelompok tani makmur I dan II, 2) 

petani yang telah berusahatani lebih dari lima tahun 3) petani yang aktif dalam 

kegiatan rutin kelompok tani. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang 

dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya (Usman & Akbar, 2011). 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder. 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu 

atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa 
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dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh 

pihak-pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik 

oleh pengumpul data primer atau pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam 

bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Sugiyono, 2013). 

Sumber data yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika 

peneliti memakai kuisioner atau wawancara di dalam pengumpulan datanya, maka 

sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, 

yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data penelitian ini berbentuk responden. 

Pengumpulan data primer diperoleh dari penyuluh danpetani responden melalui 

wawancara dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung dilapangan. 

3.4 Metode Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk pengumpulan data yang diberikan kepada responden untuk 

menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu: 

1. Observasi langsung, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi 

penelitian. 

2. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara terancana 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan panduan 

kuesioner penelitian. 
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3.5 Variabel Penelitian 

Menurut Ibrahim (1996) Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah 

diberi nilai dalam bentuk bilangan atau kontruk yang mengandung variasi nilai. 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 

terikat. 

1. Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai penyebab dari variabel yang 

lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Peran Penyuluh yang terdiri dari 

penyuluh sebagai edukator (X1), diseminasi informasi atau inovasi (X2), 

fasilitator dan konsultan (X3), dan sebagai sipervisi (X4). 

2. Variabel terikat adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang 

dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Pengembangan Kelompok tani (Y). 

3.6 Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh terkumpul sesuai dengan jumlah yang 

diinginkan, maka proses selanjutnya yaitu adalah menganalisis data. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan yang pertama yaitu mendeskripsikan peran penyuluh pertanian dan 

pengembangan kelompok tani di Desa Petungsewu Kecamatan Lowokwaru 

Kabupaten Malang menggunakan analisis deskriptif kualitatif kuantitatif. 

Jawaban responden pada kuisioner diperoleh data yang kemudian dianalisis 

dengan metode skoring. Cara yang digunakan dalam menyusun data 

berpedoman pada skala likert (masing-masing indikator penilaian dari petani), 
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dimana skor responden dijumlahkan (total skor) yang kemudian dibuat interval 

kelas dengan menggunakan rumus rentang skala sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎
 

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2013). Kriteria untuk setiap tanggapan masing-masing kategori 

peran penyuluh pertanian yaitu : 1) = tidak berperan, 2) = berperan 3) = sangat 

berperan dan untuk kategori pengembangan kelompok tani yaitu : 1) = cukup 

baik, 2) = baik, 3) = sangat baik. 

2. Tujuan yang kedua yaitu mengatahui hubungan antara peran penyuluh 

pertanian (sebagai edukator, diseminasi informasi/inovasi, fasilitator dan 

konsultan, dan sebagai supervisi) dengan pengembangan kelompok tani di 

Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu menggunakan 

analisis chi-square. Chi-square adalah uji komparatif non parameytis yang 

dilakukan pada dua variabel, dimana skala data kedua variabel adalah nominal 

atau ordinal. Rumus chi-square tersebut adalah sebagai berikut : 

𝑥2 =  ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ

𝑘

𝑖=1

 

Dimana : 

x2 =  Chi-square 

fo = Frekuensi yang di observasi 

fh = Frekuensi yang diharapkan  
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3. Tujuan yang ketiga yaitu mendeskripsikan kendala penyuluh pertanian dalam

pengembangan kelompok tani di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten

Malang menggunakan analisis deskripstif kualitatif. Dimana data yang

diperoleh dilakukan dengan wawancara terhadap informan kunci yaitu

penyuluh pertanian yang mendampingi kelompok tani di Desa Petungsewu

Kecamatan Dau Kabupaten Malang.


