
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian tentang analisis difusi inovasi jamu herbal untuk ternak unggas

di  Malang  Raya  dilakukan  selama 4  bulan  yaitu  bulan  Februari  –  Mei  2018.

Penelitian dilaksanakan di daerah Malang Raya, Jawa Timur Indonesia.

3.2 Materi dan Alat

3.2.1 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk jamu herbal

untuk unggas.

3.2.2 Alat dan Bahan Penelitian

Peralatan yang digunakan untuk mengambil data dan menganalisis

data. Pada penelitian ini terdiri dari kuesioner, kamera, Transportasi dan jamu

herbal Temuvit menjadi bahan.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian  ini  adalah  penelitian  survei.  Penelitian  survei  adalah

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner

sebagai alat  pengumpulan data yang pokok dan mengumpulkan data mengenai

faktor – faktor yang berkaitan dengan  penelitian.
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3.4 Metode Analisis Data

Menurut Zainuddin dan Wakradiharja (2001), penggunaan ramuan dari

tanaman rempah dan obat sebagai jamu mampu menekan berbagai jenis penyakit

pada ternak. Perbaikan metabolisme melalui pemberian jamu ternak secara tidak

langsung akan meningkatkan berat dan kualitas karkas ayam broiler melalui zat

bioaktif  yang dikandungnya. Jamu herbal yang bermerek Temuvit ini  memiliki

kegunaan  yaitu  meningkatkan  nafsu  makan, melancarkan  peredaran  darah,

meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan penyakit / wabah, mengoptimalkan

pertumbuhan  ayam,  mempercepat  proses  penyembuhan  pada  ayam yang  sakit

komposisi gingiberi, curcuma, kaempferia galanga, curcuma zanthorriza, zingiber

zurembek, alpinia purpurata, vitamin c, kalsium, dan bahan lain yang berkualitas.

Rogers  (1983)  dalam  bukunya  mengatakan  difusi  adalah  proses  yang

dilakukan oleh sebuah inovasi agar dikenal dan menyebar dimasyarakat. Sebuah

sistem  sosial  akan  disampaikan  melalui  saluran  tertentu  mengikuti  waktu  ke

waktu  melaiui  pesan  komunikasi.  Sebuah  proses  dalam  komunikasi  dapat

membuat dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

Definisi ini mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah proses konvergen (atau

perbedaan) sebagai dua atau lebih banyak orang yang bertukar informasi untuk

pindah ke arah satu sama lain (atau selain) dalam makna yang mereka bantu utuk

tujuan tertentu. Hal ini sebagai komunikasi dua-arah konvergensi proses, daripada

sebagai satu-arah, salah satu individu berusaha untuk mentransfer pesan kepada

orang  lain  (Kincaid  &  Rogers,  1981). Pengertian  difusi  dalam  penelitian  ini

adalah  tentang  penyebaran  produk baru  yaitu  jamu herbal  untuk  unggas  yang
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bermerek Temuvit  kepada masyarakat luas khususnya para peternak di Malang

Raya memakai saluran tertentu.

Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari

dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk

diadopsi. Dalam sebuah inovasi baru, membutuhkan dan melibatkan tidak hanya

pengetahuan baru. Seseorang mungkin telah mengetahui tentang sebuah inovasi

untuk beberapa waktu tetapi belum dikembangkan sebuah pengertian, tetapi telah

mengadopsi  atau  menolaknya,  "kebaharuan"  aspek  inovasi  yang  mungkin

ditunjukkan dalam hal pengetahuan, bujukan, atau keputusan untuk mengadopsi

(Rogers,  1983).  Seperti  yang  dijelaskan  diatas  penelitian  ini  memiliki  inovasi

yaitu produk baru jamu herbal untuk unggas dengan adanya inovasi pastinya akan

ada penerimaan atau penolakan dari masyarakat khususnya peternak unggas.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif jenis penelitian deskriptif

kualitatif  bertujuan  untuk  menggambarkan,  meringkaskan  berbagai  kondisi,

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat

yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi,

situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007).

Informan  terbagi  menjadi  dua  kategori.  Kategori  pertama  adalah

pengelola atau anggota Azka Jaya PS.  Kategori kedua adalah konsumen jamu

herbal Temuvit. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber

data  dengan pertimbangan tertentu.  Petimbangan tertentu ini  misalnya orang

tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia
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sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau

situasi  yang  diteliti.  Atau  dengan  kata  lain  pengambilan  sampel  diambil

berdasarkan kebutuhan penelitian.

Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah  “purposive  sampling”.

Penelitian  kualitatif  lazimnya  menggunakan  teknik  sampling  yang  bersifat

selektif, disesuaikan dengan keperluan. Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering

juga  dinyatakan  sebagai  internal  sampling  yang  berlawanan  sifatnya  dengan

cuplikan dalam penelitian kualitatif, yang dinyatakan sebagai external sampling.

Sampel  lebih  bersifat  mewakili  informasinya  daripada  mewakili  populasinya

karena dalam penelitian kualitatif ini cenderung untuk tidak menggeneralisasikan

populasi (Bodgan et al. 2002).

Teknik analisis  data menurut Moleong (2005) menjelaskan analisis  data

merupakan  proses  mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data  ke  dalam  pola,

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

a. Reduksi data (Data Reductions)

 Tahapan reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis, sehingga

pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang harus

dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian, cerita-cerita apa yang

berkembang,  semua  itu  merupakan  pilihan-pilihan  analisis.  Peneliti  akan

membuang  bagian  data  yang tidak  diperlukan  serta  mengorganisasi  data  yang

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Azka Jaya PS,

sehingga memudahkan untuk analisis data berikutnya.

19



b. Penyajian Data (data display)

 Langkah  selanjutnya  adalah  menyajikan  data.  Umumnya  data  yang

terkumpul dalam penelitian kualitatif sangat beraneka ragam, dan terasa sangat

menumpuk, sehingga pengelompokkan data berguna untuk menyatukan data-data

sehingga menjadi satu kesatuan, dan seluruh data benar-benar dapat teranalisis.

c. Penarikan Serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions)

Peneliti  pada  dasarnya  mengimplementasikan  prinsip  induktif  dengan

mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display

data yang telah dibuat. Biasanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun

kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti

menyelesaikan analisis  seluruh data  yang ada.  Peneliti  dalam kaitan  ini  masih

harus  mengkonfirmasi,  mempertajam,  atau  mungkin  merevisi  kesimpulan-

kesimpulan  yang  telah  dibuat  untuk  sampai  pada  kesimpulan  final  berupa

proposisi-proposisi  ilmiah  mengenai  gejala  atau  realitas  yang  diteliti.  (Pawito,

2007)

Cresswell  (2008)  mendefinisikannya  sebagai  suatu  pendekatan  atau

penelusuran  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  suatu  gejala  sentral.

Memahami gejala sentral tersebut, peneliti akan mewawancarai peserta penelitian

atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas serta

dirancang  sesuai  dengan  tujuan  dan  maksud  penelitian.  Informasi  yang

disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya

berupa  kata  atau  teks.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang

menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, gambar, atau data yang bukan
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dalam bentuk skala nominal dan ordinal, kemudian diolah dan dianalisis. Proses

pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik daftar

pertanyaan  (kuisioner)  untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan.

Responden mengisi daftar pernyataan pada kuisioner.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang

diperoleh dan dikumpulkan dari  kajian sebelumnya atau secara tidak

langsung melalui  media perantara berupa buku,  jurnal,  catatan,  arsip

dan internet.

3.5 Pelaksanaan

3.5.1 Persiapan

- Melakukan survey ke produsen Azka Jaya PS

- Menyiapkan kuisioner

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2018 sampai selesai.

3.5.3 Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kuesioner
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Kuesioner merupakan cara pengumpulan  data  yang  digunakan oleh

peneliti dengan memberi  daftar pertanyaan kepada responden. Daftar pertanyaan

ini disusun berdasarkan acuan indikator - indikator yang telah ditetapkan. Adapun

yang menjadi subjek adalah Ketua / Manager, Marketing, Sekertaris, Bendahara,

peternak.  Azka Jaya PS dan obyek adalah difusi  inovasi  yang digunakan oleh

Azka Jaya PS dalam memperkenalkan produk jamu herbal kepada konsumen /

peternak.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan  data  yang  diperoleh dan  proses

Tanya jawab yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik

kepada responden yang dilakukan oleh peneliti. Pengambilan data bertujuan untuk

memperoleh informasi dari tujuan penelitian.

3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan

secara langsung mengenai keadaan objek penelitian,  sehingga peneliti

mendapatkan gambaran - gambaran fenomena yang terjadi di lapangan.
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