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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mengukur efektivitas media video sebagai media untuk 

memperkenalkan budidaya edamame pada petani-petani sayuran yang memiliki 

keanggotaan aktif di suatu kelompok tani. Pengukuran tingkat pengetahuan petani 

sebelum dan sesudah penayangan video dengan menggunakan one group pretest-

postest experimental research, dapat diketahui ada atau tidaknya peningkatan 

pengetahuan petani, kerangka pemikiran disajikan pada Ilustrasi 1. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustrasi 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
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3.2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 November - 20 desember 2017 

dengan sasaran penelitian adalah Kelompok Tani Sederhana, Kelurahan 

Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi 

didasarkan pada lokasi alam yang sesuai untuk menanam komoditas edamame, 

serta berdasarkan hasil survey pendahuluan diketahui bahwa petani di lokasi 

tersebut belum mengenal komoditas edamame. Kondisi lokasi dan sasaran 

penelitian yang relevan tersebut dengan materi penelitian, diharap manfaat 

penelitian ini semakin maksimal bagi petani. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dihasilkan langsung dari 

proses eksperimen kepada anggota kelompok tani. Sedangkan data sekunder 

merupakan data yang didapat dari pihak ketiga yaitu artikel-artikel dari berbagai 

literature terkait atau dari catatan instansi terkait, antara lain data internal kelompok 

tani, data pemerintah desa, serta data Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat. 

 

3.4. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimental dengan model one group pretest-postest experimental research. 

Penelitian dilakukan dengan mengukur tingkat pengetahuan budidaya edamame 

pada 20 petani sayuran di kelompok tani Sederhana, sebelum dan sesudah 
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pemaparan video. Penyusunan materi video dan materi test didasarkan pada 

standar-standar kompetensi yang disusun terlebih dahulu (Lampiran 1). Video 

disusun dengan rujukan: (1) Publikasi artikel ilmiah dari Balai Penelitian Tanaman 

Kacang dan Umbi (Soewanto et al., 2016), (2) buku “Khasiat dan Budidaya Kedelai 

Edamame: Camilan Sehat dan Multimanfaat” (Pambudi, 2013) dan (3) hasil 

wawancara langsung dengan praktisi budidaya edamame.  

Pengukuran dilakukan dengan instrumen pretest dan posttest (Lampiran 3). 

Penelitian eksperimen diperlukan kontrol ketat akan semua faktor yang memiliki 

atau berpotensi memiliki pengaruh pada proses atau hasil eksperimen, diantaranya 

seperti kriteria dan kondisi responden/objek perlakuan, kondisi lingkungan tempat 

penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, intrumen penelitian dan lain-lain 

(Supardi, 2011). Pemilihan responden dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

(1) petani yang berstatus anggota aktif dalam kelompuk tani Sederhana dan 

berdomisili di Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, (2) berada pada usia 

produktif (15-64 tahun), (3) belum mengenal komoditas edamame, (4) dapat 

membaca dan menulis/tidak buta huruf, (5) dapat melihat dan mendengar dengan 

jelas serta memahami Bahasa Indonesia dengan baik. Penyusunan materi video dan 

pertanyaan dalam test didasarkan pada standar-standar kompetensi yang telah 

disusun terlebih dahulu (Lampiran 1). Distribusi soal berdasarkan standar 

kompetensi sebagai berikut: 

(1) Standar kompetensi Pengenalan Tanaman Edamame memiliki jumlah soal 

sebanyak 4 soal (soal nomor 1-4),
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(1) Standar kompetensi Pengadaan Benih Edamame dan Persiapan Penanaman 

memiliki bobot jumlah soal sebanyak 10 soal (soal nomor 5-14), 

(2)  Standar kompetensi Tanam dan Perawatan memiliki bobot jumlah soal 

sebanyak 9 soal (soal nomor 15-23), 

(3) Standar kompetensi Panen dan Pascapanen memiliki bobot jumlah soal 

sebanyak 4 soal (soal nomor 23-27), 

(4) Standar kompetensi Pemasaran dan Kemitraan Usahatani memiliki bobot 

jumlah soal sebanyak 3 soal (soal nomor 28-30), 

Standar kompetensi (2) dan (3) ditekankan karena merupakan pembahasan utama 

dalam video penelitian ini. 

 

3.5. Pengolahan Data 

 Pengolahan data utama dilakukan dengan metode kuantitatif yang meliputi: 

 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Sebelum dilakukan proses eksperimen yang sebenarnya, instrumen 

penelitian diuji coba terlebih dahulu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua 

uji ini dilakukan dengan cara melakukan studi pendahuluan kepada sebagian kecil 

petani di kelompok tani Sederhana satu bulan sebelum eksperimen sebenarnya 

dilakukan. 

 Uji validitas untuk menguji ketepatan instrumen ukur untuk menjelaskan 

variabel yang diukur, terdapat 3 jenis uji validitas yaitu uji validitas konstruk, 

validitas isi dan validitas eksternal. Uji validitas konstruk dilakukan dengan cara 
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konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan, diantaranya penyuluh dari Balai 

Penyuluhan Pertanian (BPP), Praktisi budidaya edamame PT. Kebunku dan dosen 

Laboratorium Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Peternakan dan 

Pertanian Universitas  Diponegoro ditambah dengan konsultasi dengan keluarga 

petani mengenai konten video dan isi kuesioner. Uji validitas isi dilakukan dengan 

mencocokkan materi yang diujikan di kuesioner agar berhubungan erat dengan poin 

standar kompetensi yang disampaikan di video ditambah perbandingan dengan 

sumber-sumber reverensi terkait. Pengujian validitas eksternal dilakukan dengan 

mengujikan instrument penelitian kepada 15 petani saat studi pendahuluan dengan 

menggunakan metode pra-ekspreimen one shot case study, yaitu pemberian 

perlakuan dilakukan pada permulaan dan langsung dilakukan posttest (Yusuf, 

2014).  Data uji validitas diolah dengan perhitungan korelasi biserial  dengan 

bantuan perangkat lunak Microsoft Excel 2013. Dasar pengambilan keputusan jika 

nilai t hitung > t tabel, maka dasar dikatakan valid. Jika nilai t hitung < t tabel maka 

data dikatakan tidak valid. Rumus korelasi biserial antara lain sebagai berikut: 

  rpbis = 
Mp-Mt

SDt √
p
q
     ........................................................................    1) 

ket : 

rpbis : koefisien korelasi biserial 

Mp : mean skor subjek yang menjawab betul pada butir soal yang dicari 

Mt : mean total skor 

SDt : standar deviasi total skor 

p : proporsi responden yang menjawab benar 

q : proporsi responden yang menjawab salah (1-p)  
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 Berdasarkan hasil perhitungan validitas dengan rumus 1 didapatkan hasil 

koefisien korelasi biserial masing-masing soal (Lampiran 4). Angka tersebut lalu 

dibandingkan dengan nilai t tabel dengan df : 15-2 = 13 dan nilai derajat ketelitian 

0,05 yaitu sebesar 0,514. Diketahui seluruh nilai koefisien korelasi biserial pada 

Lampiran 4 lebih besar dari t tabel, sehingga seluruh soal dianggap valid. 

 Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrumen ukur dapat 

dipercaya untuk menjelas kondisi yang ada, pengujian tersebut dilakukan dengan 

uji Kuder-Richardson 20 (KR-20), karena uji KR-20 cocok untuk bentuk data yang 

didapat dari hasil tes yang merupakan data dikotomi, yaitu terdiri dari dua nilai saja 

(Yusuf, 2014). Dasar pengambila keputusan antara lain bila nilai koefisien 

reliabilitas >0,7 maka dianggap reliabel. Berikut rumus perhitungan KR-20: 

      KR20 = (
n

n-1
)

SD2- ∑ pq

SD
2     ........................................................    2) 

Ket:  

KR 20 : koefisien reliabilitas 

n : kumlah item soal 

SD : standar deviasi  

p : proporsi responden yang menjawab benar 

q : proporsi responden yang menjawab salah (1-p) 

 dari hasil perhitungan menggunakan rumus 2 (Lampiran  4) didapat nilai 

koefisien sebesar 0,973 > 0,700 maka instrumen tes dianggap reliabel. 
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b. Uji Komparasi T-Test 

 Uji komparasi digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan nyata 

antara hasil tes sebelum dan sesudah penayangan video. Pengujian dilakukan 

dengan uji paired sample t-test menggunakan program SPSS. Pengambilan 

kesimpulan jika nilai probabilitas < 0,05 maka terdapat perbedaan pada tingkat 

pengetahuan antara sebelum dan sesudah penayangan video. Jika nilai probabilitas 

> 0,05 maka tidak terdapat perbedaan signifikan pada tingkat pengetahuan petani 

antara sebelum dan sesudah penayangan video. Pengambilan kesimpulan dapat pula 

berdasarkan pada nilai t hitung, jika t hitung berada pada daerah penerimaan –ttabel(α) 

< t < + ttabel(α) maka tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat pengetahuan petani 

antara sebelum dan sesudah penayangan video (Yusuf, 2014) 

 Karakteristik seperti jenis kelamin, umur dan luas lahan dan latar belakang 

pendidikan akan dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil-hasil pengolahan 

data tersebut dapat ditarik kesimpulan yang menjelaskan kondisi yang ada berkaitan 

dengan data hasil tes. 

 

3.6. Batasan Istilah dan Konsep Pengukuran 

1. media video merupakan salah satu jenis media audio visual, video dapat 

menampilkan suara, gambar dan gerak sekaligus. Video sebagai media 

elektronik adalah media komunikasi yang bisa dilihat dan didengar atau 

memiliki unsur audio-visual (narasi, musik, dialog, sound efect, gambar atau 

foto, teks, animasi, grafik) tanpa ada unsur interaktif di dalamnya.
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1. Edamame adalah salah satu jeniskedelai yang berasala Jepang, merupakan 

tanaman legume semusim, tumbuh tegak, daun lebat, dengan beragam 

morfologi. Tinggi tanaman berkisar antara 30 sampai lebih dari 50 cm, 

bercabang sedikit atau banyak dan memiliki ukuran biji lebih besar dari 

jenis kedelai lokal. 

2. Kelompok tani merupakan kumpulan petani yang terikat dan dibentuk atas 

dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, keakraban dan 

keserasian, serat mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama. 

3. Eksperimen dilakukan dengan model one group pretest-postest 

experimental research., dimana hanya terdapat satu kelompok yang diuji. 

Pengujian dilakukan dengan mengukur kondisi sebelum dan sesudah 

perlakuan, lalu dibandingan hasil nilai keduanya.  

4. Serangkaian kegiatan dalam penelitian dimulai dari penjelasan awal pada 

responden selama 10 menit, pretest selama 30 menit, perlakuan berupa 

penayangan video selama 20 menit dan posttest selama 30 menit. 

seluruhnya dilakukan pada tempat dan hari yang sama secara berurutan. 

5. Pretest dan posttest memiliki susunan soal identik dengan jumlah soal 

sebanyak 30 soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban. Nilai 1 akan 

diberikan pada soal yang dijawab benar dan nilai 0 akan diberikan pada soal 

dengan jawaban salah.  

6. Pengukuran dibatasi pada perubahan tingkat pengetahuan yang didasarkan 

pada standar-standar kompetensi yang telah ditentukan. 


