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Hasil Kegiatan dapat kami laporkan sebagai berikut : 
1.  Kegiatan dihadiri oleh seluruh Dosen Polbangtan Bogor dengan materi Workshop 

tentang Metodologi Action Research (kaji tindak) mendukung pembangunan 
pertanian, dengan narasumber Dr.Ir.Rita Nur Suhaeti,M.Si dari PSE-KP, Sekjen 
Kementan. 

 

2.  Tujuan Pelaksanaan Workshop adalah : 
 a. Untuk menyamakan persepsi dosen tentang Metodologi Action Research (kaji 

tindak) mendukung pembangunan pertanian 
 b. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan serta tindak lanjut kegiatan penelitian 

terapan dosen Polbangtan tahun 2019, dengan menerapkan penelitian 
berbasis  metodologi Action Research (kaji tindak) mendukung pembangunan 
pertanian, dengan tetap memperhatikan tujuan penelitian yg akan dilakukan di 
sentra produksi.  

 

3.    Dari materi dan diskusi yang berkembang dapat disimpulkan bahwa : 
 a.   Hubungan antara peneliti dan hasil penelitian tindakan dimana hasil penelitian 

tindakan dipakai sendiri oleh penelitinya dan tentu saja oleh orang lain yang 
menginginkannya dan penelitiannya terjadi di dalam situasi nyata yang pemecahan 
masalahnua segera diperlukan, dan hasil-hasilnya langsung diterapkan/dipraktikkan 
dalam situasi terkait. Selain itu, tampak bahwa dalam penelitian tindakan peneliti 
melakukan pengelolaan, penelitian, dan sekaligus pengembangan. 

 

b. Penelitian tindakan (action research) dilaksanakan bersama-sama paling sedikit 
dua orang yaitu antara peneliti dan partisipan atau klien yang berasal dari 
akademisi ataupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai dari 
suatu penelitian tindakan (action research) akan dicapai dan berakhir tidak hanya 
pada situasi organisatoris tertentu, melainkan terus dikembangkan berupa aplikasi 
atau teori kemudian hasilnya akan di publikasikan ke masyarakat dengan tujuan 
riset. 

 c. Penelitian tindakan berurusan langsung dengan praktik di lapangan dalam situasi 
alami. Penelitiannya adalah pelaku praktik itu sendiri dan pengguna langsung hasil 
penelitiannya dengan lingkup ajang penelitian sangat terbatas. Yang menonjol 
adalah penelitian tindakan ditujukan untuk melakukan perubahan pada semua diri 
pesertanya dan perubahan situasi tempat penelitian dilakukan guna mencapai 
perbaikan praktik secara inkremental dan berkelanjutan 

d. Terkait Validasi Data Hasil Temuan Penelitian nanti, perlu ditekankan bahwa  hasil 
temuan dan perubahan yang dilakukannya adalah benar dan sesuai dengan 
keadaan di lapangan/kelas.  Pengecekan keabsahan/validitas data diperlukan untuk 
hal tersebut, dan triangulasi adalah salah satu cara dalam menerangkan dan 
menyimpulkan data, dan perlu melakukan pengulangan untuk mengecek keyakinan 
suatu temuan juga atau memperpanjang waktu dapat juga dilakukan untuk 
memberi keyakinan bahwa data yang diperoleh itu benar adanya. 

 

4.  Program kerja UPPM ke depan terutama kegiatan penelitian terapan dosen sangat 
membutuhkan kerjasama dan kontribusi segenap pelaksana kegiatan dan dukungan 
civitas akademik Polbangtan Bogor.   


