
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan di kawasan hutan lindung register 39 Kota Agung Utara, 

Resort Datar Setuju, Gapoktan Bina Wana Jaya II, KPHL Batutegi, Kabupaten 

Tanggamus.  Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Febuari-Maret 2015. 

 

B. Alat dan Objek Penelitian  

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamera, alat tulis, angket 

kuesioner, komputer dan alat bantu lainnya.  Objek penelitian adalah penyuluh 

kehutanan yang melakukan kegiatan pendampingan di Gapoktan Bina Wana Jaya 

II dan Masyarakat yang terdaftar sebagai anggota kelompok HKm Bina Wana 

Jaya II. 

 

C. Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  Data primer meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, dinamika 

kelompok, partisipasi masyarakat, sarana penyuluhan, program penyuluhan, 

kelestarian hutan.  Data sekunder merupakan data pelengkap untuk mendukung 

penelitian.  Data ini meliputi, peta lokasi penelitian, monografi wilayah, proposal 

kegiatan penyuluhan kehutanan dan laporan hasil kegiatan penyuluhan kehutanan 
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yang pernah dilakukan serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang 

bersumber dari pustaka atau pun instansi terkait kegiatan penyuluhan kehutanan. 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu metode pengumpulan 

data primer dan data sekunder.  

1. Data primer  

a. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti 

dengan melihat kondisi lingkungan dan kegiatan penyuluhan kehutanan 

yang dilaksanakan.  

b. Wawancara dan pengisian kuesioner dilakukan dengan metode tanya 

jawab secara langsung terhadap petani hutan kemasyarakatan untuk 

memperoleh data primer. 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang relevan dengan penelitian baik 

yang bersumber dari jurnal, buku referensi maupun pustaka. 

 

E. Metode Pengambilan Sampel 

 

Jumlah kepala keluarga yang mengelola hutan kemasyarakatan di Gapoktan Bina 

Wana Jaya II adalah 281 KK (Profil Gapoktan, 2014).  Jika populasi lebih dari 

100, maka batas error yang digunakan adalah 10-15% (Arikunto, 2000).  Batas 

error yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15%, karena lebih menunjang 

data.  Penentuan besar sampel menggunakan rumus Riduwan (2010) yaitu:  
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Keterangan: 

n = Jumlah responden 

N = Jumlah total kepala keluarga (KK) yang menjadi sampel 

d = Tingkat presisi 15% 

  10,15 281

281
n
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  10,0225 281

281
n


        

 

n = 40 KK 

 

Penelitian ini menggunakan Simpel Random Sampling dikarenakan semua sampel 

diberikan peluang yang sama untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2009).  Dengan 

menggunakan Simpel Random Sampling ini, sampel yang diambil adalah anggota 

kelompok Gapoktan Bina Wana Jaya II sebagai pengelola HKm.  

 

F. Kisi-kisi Instrumen 

 

Instrumen penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang diberikan 

kepada masing-masing responden sebagai sampel penelitian.  Dua variabel yang 

telah diindentifikasi disusun dalam butir-butir instrumen yang berisi 24 butir 

pertanyaan dengan alternatif jawaban 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dipisahkan dalam dua 

bagian.  Pertama adalah menguraikan variabel Y yaitu efektivitas penyuluhan 

kehutanan (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) dan kedua adalah instrumen 

variabel X yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan kehutanan 
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(partisipasi masyarakat, dinamika kelompok, program penyuluhan, sarana 

penyuluhan, dan kelestarian).  Seluruh variabel yang akan diteliti menggunakan 

skala dari 1 sampai 5. 

Sangat tidak setuju = 1 

Tidak setuju  = 2 

Kurang setuju  = 3 

Setuju    = 4 

Sangat setuju  = 5 

 

Tabel 1. Kisi-kisi instrumen pertanyaan pada kuesioner penelitian efektivitas 

penyuluhan kehutanan di KPHL Batutegi. 

 

 

No Variabel Indikator No Item 

1. Pengetahuan a. Tingkat pengetahuan masyarakat 

terhadap hutan. 

b. Tingkat pengetahuan masyarakat 

terhadap pengelolaan HKm. 

c. Tingkat pengetahuan masyarakat 

terhadap kelembagaan. 

1, 2, 3, 

2. Sikap a. Sikap masyarakat terhadap upaya 

konservasi kawasan hutan. 

b. Sikap masyarakat terhadap upaya 

pengelolaan HKm secara lestari. 

c. Sikap masyarakat terhadap 

pengembangan kelembagaan yang 

keterkaitan dengan pengelolaan kawasan 

HKm. 

4, 5, 6 

3. Keterampilan  a. Mencoba berbagai upaya melestarikan 

hutan dan menghindari kegiatan kegiatan 

yang akan mengancam kelestarian 

ekosistem hutan. 

b. Cakap dan secara aktif melakukan 

berbagai upaya pelestarian kawasan 

hutan. 

c. Mencoba untuk melibatkan diri untuk 

terlibat dalam organisasi pengelola 

HKm. 

7, 8, 9 
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4. Dinamika 

Kelompok  

a. Struktur kelompok. 

b. Kekompakan kelompok. 

c. Fingsi dan tugas kelompok. 

10, 11,12 

5. Partisipasi 

Masyarakat  

a. Kemampuan meningkatkan komunikasi 

internal dan kelompok. 

b. Kemampuan melibatkan diri dalam 

proses penyuluhan. 

c. Kemampuan melibatkan diri dalam 

berbagai program kegiatan HKm. 

13, 14, 

15 

6. Program 

Penyuluhan 

Kehutanan 

a. Kesesuaian materi penyuluhan. 

b. Pengaturan jadwal. 

c. Peraturan, pengarah, bimbingan dan 

standar oprasional. 

16, 17, 

18  

7. Sarana 

Penyuluhan  

a. Adanya media informasi kamera, leptop 

dan jaringan internet. 

b. Adanya alat bantu penyuluh misalnya 

sound system. 

c. Adanya alat transportasi kendaraan 

oprasional roda dua.  

19, 20, 

21 

8. Kelestarian 

Hutan 

a. Empati dalam bentuk tindakan dalam 

upaya menjaga kelestarian hutan. 

b. Kesadaran dan tanggung jawab 

masyarakat dalam menjaga hutan. 

c. Kewenangan peran dan fungsi 

masyarakat pengelola kawasan hutan. 

22, 23, 

24 

 

G. Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis 

 

1. Teknik Pengolahan Data  

Untuk data angket kuesioner akan diolah melalui proses: 

a. Editing yaitu memeriksa instrument yang telah diisi tentang kebenaran dan 

kelengkapannya, kemudian dikelompokkan sesuai dengan isinya. 

b. Scoring yaitu menentukan skor hasil penelitian. 

c. Tabulasi yaitu membuat tabel–tabel untuk memasukkan jawaban responden 

yang kemudian dicari persentasenya untuk dianalisis. 
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2. Pengujian Hipotesis 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan diolah dengan 

menggunakan analisis statistik dengan menggunakan koefisien korelasi product 

moment (rxy atau rhitung), guna membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang 

berbeda agar diketahui kedudukan suatu hipotesis, apakah hipotesis diterima atau 

ditolak.  Pada pengujian pertama adalah mencari nilai koefisien korelasi dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment pearsons dengan rumus Arikunto 

(2009): 

    
     (  )(  )

√*     (  ) +*     (  ) +
  

Keterangan: 

rxy = Koefisien  korelasi antara variabel X dan Y 

N = Jumlah responden 

∑ = Jumlah skor 

X = Variabel bebas 

Y = Variabel terikat 

 

Data hasil observasi, studi dokumentasi dan wawancara digunakan untuk 

melengkapi data kuesioner. 
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3. Interpretasi Data 

Untuk memberikan interpretasi data dalam penelitian ini digunakan pedoman 

sebagai berikut: 

Tabel 2.  Interprestasi angka indeks korelasi “r” product moment . 

Besar ”r” Produk 

Moment (rxy) 

Interprestasi 

0,00 - 0,20 Antara variabel x dan variabel y terdapat hubungan 

yang sangat lemah atau sangat lemah. 

0,20 - 0,40 Antara variabel x dan variabel y memang terdapat 

hubungan yang lemah atau rendah. 

0,40 - 0,70 Antara variabel x dan variabel y memang terdapat 

hubungan yang sedang atau cukup. 

0,70 - 0,90 Antara variabel x dan variabel y memang terdapat 

hubungan yang kuat atau tinggi. 

0,90 – 1,00 Antara variabel x dan variabel y memang terdapat 

hubungan yang sangat kuat atau sangat tinggi.  

 

Interprestasi dengan jalan berkonsultasi pada tabel nilai “r” produk moment (rt) 

dengan terlebih dahulu mencari derajat bebasnya (db) atau degree of freedom (df) 

yang rumusnya Zahriah (2011):  

           

Keterangan: 

df = Degree of freedom. 

N = Number of cases. 

Nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan. 

 

Dengan diperolehnya df, maka dapat dicari besarnya “r” yang tercantum dalam 

tabel nilai “r” produk moment.  Selanjutnya untuk mencari dan mengetahui 

seberapa besar kontribusi variabel X terhadap variabel Y digunakan rumus 

Sugiyono (2012) sebagai berikut: 

             

Keterangan: 
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KD = Koefisien determinasi (kontribusi variabel X terhadap variabel Y). 

r = koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y. 

 

Interprestasi nilai koefisien determinasi variabel X terhadap variabel Y akan 

menjadi indikator untuk menentukan tingkat efektivitas penyuluhan kehutanan di 

KPHL Batutegi sebagai berikut:. 

Tabel 3. Interprestasi tingkat efektivitas penyuluhan kehutanan di KPHL Batutegi. 

Besar nilai r Keterangan Interprestasi 

75% - 100% Sangat efektif 

50% - 75% Efektif 

25% - 50% Cukup efektif 

 

 


