
 
 

34 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Lokasi / Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Simo, Desa Sidodadi, Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi/tempat penelitian ini ditentukan 

secara sengaja (purposive). Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan 

pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang sebagian besar 

warganya bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah sekaligus petani. 

Konsep pertanian terpadu dapat diterapkan di daerah tersebut karena limbah 

kotoran sapi dapat dimanfaatkan menjadi biogas dan pupuk organik yang berguna 

dalam bidang pertanian. Selain itu ada KUD (Koperasi Unit Desa) mitra dari para 

peternak sapi di daerah tersebut yang memberikan bantuan berupa pelatihan 

mengenai pembuatan biogas, pupuk organik dan pengadaan alat-alat seperti 

biodigester. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2008), populasi adalah wilayah generalisasi  terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah peternak sapi perah sekaligus petani yang memanfaatkan 

limbah kotoran sapi di Dusun Simo, Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang. Jumlah anggota populasi peternak yang menggunakan biogas 

di daerah tersebut adalah 97 orang. 
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3.2.2 Sampel 

Beberapa ahli memberikan gambaran mengenai jumlah sampel yang 

berbeda-beda namun pertimbangan jenis dan bidang penelitian sebaiknya 

dijadikan acuan untuk memilih ukuran sampel. Menurut Arikunto (2006), 

menyatakan bahwa banyaknya sampel tergantung pada : 

a. Kemampuan peneliti dalam segi waktu, tenaga dan biaya  

b. Sempit dan luasnya pengamatan setiap sampel, karena hal ini menyangkut 

banyak sedikitnya data dan besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti.  

Menurut Gay dan Diehl (1992) pada kajian penelitian untuk kelas bisnis 

dan manajemen memberikan saran ukuran sampel minimal : 

a. Penelitian deskriptif, jumlah sampel minimum adalah 10% dari populasi. 

b. Penelitian korelasi, jumlah sampel minimum adalah 30 subjek. 

c. Penelitian kausal perbandingan, jumlah sampel minimum adalah 30 

subjek per group.  

d. Penelitian eksperimental, jumlah sampel minimum adalah 15 subjek per 

group. 

Adapun jumlah sampel dari penelitian ini berpedoman pada teori Gay dan 

Diehl (1992) bahwa penelitian deskriptif, jumlah sampel minimumnya adalah 

10% dari populasi yang perhitungannya sebagai berikut : 

n = 10% x 97 

n = 10 orang 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel 

minimal yang akan diambil sejumlah 10 orang. Namun untuk meningkatkan 

tingkat akurasi data jumlah sampel ditambah menjadi 30 orang.  Langkah yang 
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harus dilakukan setelah menentukan jumlah sampel adalah menentukan teknik 

pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

Simple Random Sampling. Teknik Simple Random Sampling adalah pengambilan 

sampel dengan cara acak sederhana. 

 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah 

menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer didapat dari 

dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 

interview kemudian diolah oleh penulis dan observasi di lapang secara langsung, 

sedangkan data sekunder didapat dari referensi internet dan buku-buku yang 

mendukung pelaksanaan penelitian ini.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data penelitian ini adalah pengumpulan data dan 

informasi yang dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung. Metode 

langsung dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara, 

dokumentasi, praktek dan pengamatan langsung di lapang, diskusi dengan 

peternak sapi perah sekaligus petani. Penjelasan dari metode langsung tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan dari 

semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada beserta 
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solusinya. Alat yang digunakan untuk membantu kegiatan wawancara ini 

adalah kuesioner. 

b. Observasi dan Dokumentasi (visual/audio visual)

Metode ini bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi serta

mengidentifikasi masalah yang ada secara langsung.

c. Terlibat Langsung (Participatory)

Terlibat langsung dalam semua proses teknis sehingga didapatkan

informasi dan pengalaman untuk menambah kemampuan mahasiswa serta

menunjang capaian target kegiatan penelitian ini.

Metode tidak langsung dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder

melalui studi pustaka dan data-data desa seperti lokasi, populasi peternak 

sekaligus petani, kemitraan, norma kerja di lapangan serta organisasi dan 

manajemen pengolahannya. Metode tidak langsung tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Studi Kepustakaan

Mempelajari buku-buku dalam usaha mengumpulkan informasi kondisi di

lapang serta pendukung data yang dipelukan sebagai pembanding.

b. Data-data dari Desa

Mengetahui dan mempelajari data-data dari desa untuk mendapatkan

informasi yang lebih nyata dan mendukung jalannya penelitian tersebut.

3.5 Metode Analisis Data 

Menurut Wahyuni (2008) metode analisis data adalah cara yang ditempuh 

untuk mengurai data menurut unsur-unsur yang ada di dalamnya sehingga mudah 



38 
 

 
 

dibaca dan diinterpretasikan. Data yang terkumpul perlu diolah untuk mengetahui 

kebenarannya sehingga diperoleh hasil yang meyakinkan.  

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan 

fenomena yang terjadi berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dalam 

penelitian (Santoso, 2007). Metode analisis data yang digunakan untuk 

menganalisa manfaat limbah kotoran sapi perah dari aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan, proses pembuatan biogas dan pupuk organik, pemanfaatan energi 

biogas dan pupuk organik, adalah deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan 

untuk menggali informasi yang dibutuhkan serta memahami situasi sosial dan 

lingkungan yang terjadi di daerah tersebut terutama dalam hal pemanfaatan 

limbah kotoran sapi perah. 

Analisis pendapatan digunakan untuk menganalisis besarnya nilai manfaat 

(pendapatan) dari pembuatan biogas dan pupuk organik dalam usaha peternakan 

sapi perah. Analisis pendapatan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

Keterangan :   

π = Pendapatan 

TR = Total Revenue yaitu total produksi dikalikan dengan harga jual 

(penerimaan). 

TC = Total Cost yaitu total biaya produksi (rupiah). 

 

π = TR – TC 

 


