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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga 

Maret 2017. Penentuan lokasi penelitian ini ditentukan secara Purposive 

(disengaja) yakni di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang. Lebih tepatnya pemilihan responden Petani-Peternak hanya di 3 

dusun yakni Dusun Simo, Salam, dan Sidomulyo. Penentuan lokasi secara 

sengaja dilakukan atas dasar informasi dari petani dan warga Kecamatan 

Ngantang mengenai lokasi terbanyak Petani-Peternak anggota Kelompok 

Tani-Ternak yang menggunakan SPT dan bermitra dengan KUD “Sumber 

Makmur”. 

1.2 Jenis Penelitian 

Sesuai permasalahan di atas maka penelitian ini berjenis Deskriptif 

Kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Menurut Daniel (2002) 

Metode Survei adalah pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk 

mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu di dalam 

daerah atau lokasi tertentu, atau suatu studi ekstensif yang dipolakan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
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1.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Petani-Peternak anggota Kelompok Tani-

Ternak di Desa Sidodadi dan KUD “Sumber Makmur” di Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang. Petani-Peternak yakni petani sekaligus 

peternak sapi perah yang melakukan kegiatan usaha taninya menggunakan 

Sistem Pertanian Terpadu (SPT). 

1.4 Populasi dan Penentuan Sampel 

 Populasi 1.4.1

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda 

yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data 

dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sukandarrumidi, 2012). Dalam 

penelitian ini anggota populasinya adalah Petani-Peternak anggota 

Kelompok Tani-Ternak yang menggunakan SPT di Desa Sidodadi dan 

mitranya. 

 Sampel 1.4.2

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang 

sama dari objek yang merupakan sumber data. Pengambilan sampel 

menggunakan Metode Quota Sampling (pengambilan sampel berdasarkan 

jumlah) dan Purposive Sampling. Metode Quota Sampling mirip dengan 

stratified random sampling dimana tiap lapisan dalam populasi harus 

diwakili dengan proporsi yang sama. Kemudian dengan proporsi tersebut 

jumlah unsur atau anggota untuk setiap lapisan dapat ditentukan 

(Sugiyono, 2009). 
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Metode ini akan digunakan untuk mengambil sampel Petani-

Peternak. Sampel Petani-Peternak sebelumnya dikelompokkan menjadi 3 

berdasarkan jumlah kepemilikan sapi perah yakni ≤ 5, 6 sampai 9, dan ≥ 

10. Jumlah sampel yang diambil masing-masing kelompok sebanyak 10 

responden dengan total sebanyak 30 responden. Penentuan sampel 

menggunakan Quota Sampling sebab tidak ada informasi jumlah populasi 

Petani-Peternak anggota Kelompok Tani-Ternak yang menggunakan SPT. 

Pengelompokan sampel dilakukan agar sampel yang diambil bisa mewakili 

seluruh Petani-Peternak mulai yang terkecil hingga terbesar. 

Sedangkan pengambilan sampel mitra Petani-Peternak dan 

responden kunci indikator SWOT menggunakan Purposive Sampling atau 

memilih dengan sengaja mitra Petani-Peternak yakni KUD “Sumber 

Makmur” di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang dan responden 

kunci indikator SWOT yakni Ketua Kelompok Tani-Ternak, Kepala Desa, 

dan pihak KUD “Sumber Makmur” yang sangat paham mengenai Petani-

Peternak. Penentuan KUD “Sumber Makmur” dikarenakan semua Petani-

Peternak bermitra dengan KUD ini. Sampel ini digunakan untuk 

menganalisa pola kemitraan yang terjadi antara Petani-Peternak dengan 

KUD “Sumber Makmur”. Sedangkan penentuan responden kunci di atas 

dikarenakan responden tersebut dianggap sangat paham mengenai 

lingkungan internal dan eksternal Petani-Peternak SPT. 
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1.5 Sumber Data 

Sumber data diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi yang 

berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

 Data Primer 1.5.1

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek 

yang diteliti. Data primer diperoleh melalui serangkaian wawancara dan 

memberikan kuesioner kepada responden. Sumber data ini diperoleh dari 

penelitian lapang dengan menggunakan wawancara dan kuesioner kepada 

semua responden. 

 Data Sekunder 1.5.2

Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari dokumen 

yang ada pada instansi yang bersangkutan dengan peneliti, disamping dari 

buku, internet serta dari media publikasi lainnya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari KUD “Sumber 

Makmur”. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Metode Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada responden yang dipilih sesuai 

metode pengambilan sampel. Kemudian menanyakan beberapa 
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pertanyaan yang telah disusun peneliti kepada responden. Wawancara 

ini ditujukan untuk lebih mendapat informasi yang lebih akurat dan 

mendalam. 

2) Metode Kuesioner 

Pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang 

disusun untuk diisi oleh responden Petani-Peternak dan responden 

kunci. Kuesioner penilaian indikator SPT untuk responden Petani-

Peternak menggunakan skala dengan skor: 1 = sangat buruk, 2 = buruk, 

3 = biasa, 4 = baik, dan 5 = sangat baik. Sedangkan kuesioner penilaian 

bobot dan rating Analisis SWOT untuk responden kunci menggunakan 

skala dengan skor bobot: 1 = Penting, 0,5 = Agak Penting, dan 0 = 

Tidak Penting serta skor rating: 1 = sangat buruk, 2 = buruk, 3 = biasa, 

4 = baik, dan 5 = sangat baik. 

3) Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 
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1.7 Analisa Data 

Analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan Analisis 

Deskriptif, Produktivitas, dan SWOT. Berikut lebih lengkapnya: 

 Analisis Deskriptif 1.7.1

Menurut Arikanto (2003), Deskriptif dilakukan untuk tujuan 

mendeskripsikan apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan, bukan 

untuk menguji hipotesis. Analisis ini meliputi gambaran Pola Kemitraan 

antara Petani-Peternak dengan KUD “Sumber Makmur”.  

 Analisis Produktivitas 1.7.2

Analisis Produktivitas dilakukan melalui pendekatan R/C Ratio 

dengan cara membandingkan output dengan input yang meliputi produktivitas 

usahatani dan usahaternak sapi perah SPT. Produktivitas merupakan rasio 

output (rata-rata total penerimaan) terhadap input (rata-rata total biaya). 

Total  Produktivitas =  
Rata − rata total penerimaan

Rata − rata total biaya
 

 

Total biaya (TC)  = Biaya tetap (FC) + Biaya variabel (VC) 

Total penerimaan (TR) = Kuantitas (Q) x Harga (P) 

 Analisis SWOT 1.7.3

Analisis SWOT merupakan teknik historis yang terkenal di mana para 

manajer menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis 

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif 

diturunkan dari “kesesuaian” yang baik antara sumber daya internal 
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(Kekuatan dan Kelemahan) dengan situasi eksternalnya (Peluang dan 

Ancaman). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang 

serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jika diterapkan secara akurat, 

asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi 

desain dari strategi yang berhasil (Pearce dan Robinso, 2009). 

Mulanya responden kunci memberikan jawaban uraian tentang data 

lingkungan internal dan eksternal Petani-Peternak SPT berdasarkan 

pengalaman yang dilalui, hasilnya disajikan secara naratif dan diringkas 

untuk menemukan indikator SWOT. Selanjutnya dilakukan penilaian 

indikator oleh responden Petani-Peternak SPT menggunakan skala linkert. 

Indikator SWOT dikelompokkan Kekuatan (S) atau Peluang (O) jika rata-rata 

penilaian responden ≥ 4 dan dikelompokkan Kelemahan (W) atau Ancaman 

(T) jika rata-rata penilaian responden < 3. 

Penentuan bobot dari masing-masing indikator mula-mula total bobot 

1 dibagi rata pada sejumlah indikator. Selanjutnya indikator SWOT yang 

esensinya sama yang bersumber dari uraian banyak responden kunci diberi 

bobot lebih, dengan mengurangi bobot indikator yang hanya bersumber dari 

satu responden kunci sehingga jika ditotal bobot tetap 1. Sedangkan skor 

(rating) ditetapkan berdasarkan urgensi pemecahan masalah, yang terpenting 

diberi skor 4, yang kurang penting 3 dan seterusnya. Informasi tingkat 

kepentingan diperoleh dari responden kunci (Relawati, 2015). 
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Hasil analisis SWOT dideskripsikan dalam diagram SWOT, yang 

menunjukkan posisi bisnis berada pada kuadran mana dan berimplikasi pada 

strategi umum yang harus dilakukan. Strategi bisnis yang harus dilakukan 

sesuai pada posisi kuadran I, II, III, IV masing-masing adalah: agresif, 

diversifikasi, bertahan, dan pengembangan (Rangkuti, 2006). 


