
25 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi dan waktu penelitian  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) Desa 

Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Berdasarkan pertimbangan 

Desa Sidodadiadalah salah satu sentra produksi susu dan tanaman hortikuktura di 

Kabupaten Malang.Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, yakni mulai bulan 

September 2016 s.d November 2016. 

3.2Metode Pengambilan Sampel dan Pengambilan Data 

3.2.1 Metode Pengambilan Sampel 

 Metode pengambilan sampel dengan menggunakan purposive 

sampling.Seluruh petani kentang yang memiliki kriteria yang sesuai memiliki 

kesempatan untuk dijadikan responden. Sampel yang diambil adalah 34 petani. 

Menurut Arikunto Suharsimi (1989) purposive sampling dilakukan dengan 

cara mengambil subjek bukan diataskan strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena 

beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana 

sehingga tidak mengambil sampel yang besar dan jauh. Reponden yang diteliti 

adalah peternak sapi perah sekaligus petani yang menggunakan slurry sebagai 

pupuk usahatani kentang sebanyak 34 responden. 

3.2.2 Metode Pengambilan Data 

Penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Metode observasi 

Metode observasi yaitu adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

secara sistematis dan disengaja dengan melakukan pengamatan dan pencatatan. 

Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa 

yang terdapat di lapangan. 

2. Metode wawancara  

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu 

tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan 

langsung dari narasumber. Peneliti bertujuan untuk mengtahui motivasi petani 

dalam penggunaan slurrylimbah sapi perah dalam usahatani kentang. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara medokumentasikan semua hal-hal yang ada 

dilapang. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang 

diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian. 

3.3 Metode Pengolahan Data 

3.3.1. Skala Likert 

Skala Likert menurut Djaali (2008) dalam Tatang (2010) skala likert ialah 

skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. 

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa 

survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, pendidik dan ahli 
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psikolog Amerika Serikat. Rensis Likert telah mengembangkan sebuah skala 

untuk mengukur sikap masyarakat di tahun 1932. 

Skala itu sendiri salah satu artinya, sekedar memudahkan, adalah ukuran-

ukuran berjenjang. Skala penilaian, misalnya, merupakan skala untuk menilai 

sesuatu yang pilihannya berjenjang, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  Skala 

Likert juga merupakan alat untuk mengukur (mengumpulkan data dengan cara 

“mengukur-menimbang”) yang “itemnya” (butir-butir pertanyaannya) berisikan 

(memuat) pilihan yang berjenjang. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif. 

Jenis skala yang digunakan oleh peneliti adalah jenis skala likert yang 

merupakan skala berupa daftar pernyataan tertulis dengan lima pilihan jawaban 

berupa sangan tidak setuju (-2), tidak setuju (-1), cukup setuju (0), setuju (1), dan 

sangat setuju (2). 

3.4 Validitas Dan Reliabilitas 

Nurkancana, dkk (1992: 141) menyatakan bahwa suatu alat pengukur 

dapat dikatakan alat pengukur yang valid apabila alat pengukur tersebut dapat 

mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Validitas dan reliabilitas, tentunya 

dipengaruhi oleh (1) instrumen, (2) subjek yang diukur, dan (3) petugas yang 
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melakukan pengukuran. Pengukurandalam penggunaan slurry tentunya yang 

terpenting adalah informasi hasil ukur yang benar. Sebab dengan hasil ukur yang 

tidak atau kurang tepat maka akan memberikan informasi yang tidak benar, 

sehingga kesimpulan yang diambil juga tidak benar.  

3.4.1 Validitas 

Suryabrata (2000) menyatakan bahwa validitas tes pada dasarnya 

menunjuk kepada derajat fungsi pengukurnya suatu tes, atau derajat kecermatan 

ukurnya sesuatu tes. Validitas suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut 

benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Maksudnya adalah seberapa jauh 

suatu tes mampu mengungkapkan dengan tepat ciri atau keadaan yang 

sesungguhnya dari obyek ukur, akan tergantung dari tingkat validitas tes yang 

bersangkutan. Nana Sudjana (2004) menyatakan bahwa validitas berkenaan 

dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul 

menilai apa yang seharusnya dinilai.  

3.4.2    Reliabilitas 

Mohamad Nur (1987) menyatakan bahwa reliabilitas ukuran menyangkut 

seberapa jauh skor deviasi individu, atau skor-z, relatif konsisten apabila 

dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes yang 

ekivalen. Azwar (2003 : 176) menyatakan bahwa reliabilitas merupakan salah-

satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Suatu tes dikatakan 

reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok 

yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda.  
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3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif yaitu 

penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan 

angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok 

(Syamsudin & Damiyanti: 2011). Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi 

yang tampak.Analisis yang digunakan adalahsebagai berikut : 

3.5.1 Model Multi Atribut 

Model ini dikembangkan oleh Martin Fishbein.Menurut Fishbein 

merupakan fungsi dari persepsi dan penilaiannya terhadap berbagai atribut dari 

obyek sikap.Menurut Tatik Suryani, (2008) ada tiga konsep yang dinyatakan 

Fishbein yaitu  

1). Model sikap terhadap obyek 

Model ini lebih aplikatif penerapannya untuk mengetahui sikap konsumen 

terhadap suatu produk atau obyek sikap yang lain. Mengacu pada model ini, sikap 

konsumen terhadap suatu produk atau merek tertentu merupakan fungsi dari 

evaluasi (penilaian) individu terhadap atribut atau keyakinan mengenai produk 

tersebut. Konsumen yang memiliki keyakinan positif terhadap suatu produk akan 

memilik sikap yang positif. Rumus Fishbein secara sistematis : 

A0 =∑biei

n

i−1

 

Keterangan : 

A0 = keseluruhan sikap individu terhadap obyek. 

bi = apakah keyakinan terhadap produk I suatu obyek kuat atau tidak 

ei = evaluasi kebaikan atau keburukan suatu atribut 

n = jumlah keyakinan 
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3.5.2 Analisis Biaya 

a. Menghitung  Total Biaya 

Total biaya merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan proses produksi. Total biaya merupakan penjumlahan antara 

biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : TC = Total Cost atau Total Biaya 

  FC = Fix Cost atau Biaya Tetap 

  VC = Variable Cost atau Biaya  Tidak Tetap 

b. Menghitung Penerimaan 

Penerimaan merukapan hasil perkalian antara jumlah hasil produksi 

dengan harga jual. Total penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut : 

TR = P x Q 

Keterangan : TR = Total Revenue atau Total Penerimaan 

  P =  Harga Produksi per unit 

  Q = Jumlah Produksi 

c. Menghitung Pendapatan 

Pendapatan merupakan penerimaan yang diterima dikurangi dengan total 

biaya yang ada. Rumus untuk mencari pendapatan adalah sebagai berikut : 

Π = TR – TC 

Keterangan : π = Pendapatan atau Keuntungan 

  TR = Total revenue atau total penerimaan 

  TC = Total cost atau total biaya 


