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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan lokasi penelitian ini di Kabupaten Malang dan Kota Batu. 

Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa di lokasitersebut terdapat potensi bahan pakan atau bekatul 

organik yang belum efisien secara ekonomi dan memerlukan upaya-upaya 

pemetaan agar dapat lebih meningkatkan  ketahanan pakan dan pangan. Penelitian 

ini dilaksanakan pada tanggal 21 Februari sampai 21Maret 2017. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian disini adalah kuisioner yang berisi tentang segmentasi 

pasar bekatul organik sebagai pakan ternak di Kabupaten Malang dan Kota Batu, 

yang termasuk didalamnya tentang segmentasi pasar berdasarkan variabel 

geografis, psikografis, dan perilaku konsumen bekatul organik yang akan 

diberikan kepada parares ponden. 

3.3 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku pendistribusian 

bekatul organik yang dimulai dari pengepul atau tengkulak sampai konsumen 

bekatul organik. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang 

diberikan kepada pelaku pasar bekatul organik. Metode pengambilan jumlah 

sampel yang diteliti dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik total sampling 

yaitu semua pelaku pasar bekatul organik yang ada di Kabupaten Malang dan 
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Kota Batu yang terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu, Kecamatan Lawang, dan 

Kecamatan Junrejo. 

Responden yang diteliti sebanyak 41 responden. Dengan rincian responden 

sampel yaitu semua pelaku pedistribusian pasar bekatul organik. Responden yang 

akan diambil seperti tabel berikut : 

Tabel 3.1 JumlahReponden 

No. JenisSampel Kabupaten 

Malang 

Kota Batu Total Responden 

1. Peternak 26 15 41 

Jumlah 26 15 41 

Sumber : Data Primer, 2017 

3.4 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah segmentasi pasar bekatul 

organik berdasarkan variabel geografis, variabel psikografis, dan variabel prilaku 

di Kabupaten Malang dan Kota Batu.Variabel yang diukur dalam penelitian ini 

meliputi : 

1. Variabel geografis, dalam penelitian ini yaitu jarak kewilayahan atau tempat 

tinggal respon den bekatul organik. 

2. Variabel psikografis, dalam penelitian ini yaitu status sosial responden bekatul 

organik. 

3. Variabel perilaku, dalam penelitian ini yaitu tingkat penggunaan serta manfaat 

yang dicari oleh respon den bektul organik. 

  Cara pengamatan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, yaitu 

dengan menghadapkan seorang reponden dengan sebuah pertanyaan dan 
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kemudian peneliti membantu mengisikan sesuai dengan jawaban responden. 

Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis danakan 

ditanyakan kepada responden.Oleh sebab itu diperlukan informan yang dalam 

penelitian ini adalah orang atau pihak yang dapat memberikan informasi 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil survei, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari data-

data dokumentasi yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang terkait dengan 

bahan pakan organik diberbagai lembaga pemerintahan maupun swasta. 

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah a) coding yaitu suatu usaha 

untuk mengklasifikasikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan serta member 

kode-kode tertentu berupa angka atau simbol, b) editing yaitu kegiatan meneliti 

kembali daftar pertanyaan yang telah disusun untuk mengetahui apakah daftar 

pertanyaan tersebut tampak cukup baik, c) tabulating yaitu proses pengumpulan 

data ke dalam tabel sehingga data tersebut tampak ringkas dan dapat dibaca dan 

dipahami dengan mudah oleh pembaca. Data yang diperoleh tersebut kemudian 

digambarkan dan dianalisis secara deskriptif. 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode yang akan digunakan untuk membahas data penelitian yang 

diperoleh adalah dengan menggunakan metode deskriptif yang digunakan untuk 

menjelaskan serta menggambarkan keadaan segmentasi pasar bekatul organik 

yang telah diteliti. 
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3.7 Pelaksanaan 

3.7.1 Persiapan 

Persiapan penelitian dilakukan untuk pengecekan fungsi alat-alat 

penunjang penelitian, yaitu kesiapan materi kuisioner dan kesiapan kuisioner 

yang akan dilakukan selama penelitian dilakukan. 

3.7.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada beberapa kecamatan yang menjadi 

sentra pertanian organik yang ada di Kabupaten Malang dan Kota Batu. 

Penelitian ini dilaksanakan setelah melakukan survei, selain melakukan survei 

juga mendapat informasi dari Departemen Pertaniandan Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Malang dan Kota Batu guna memperkuat data serta mengetahui 

sentra pertanian organik di Kabupaten Malang dan Kota Batu lebih banyak lagi 

dan mendapatkan data yang lebih akurat. 

3.7.3 Jadwal 

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten 

Malang dan Kota Batu yang sudah dijadwalkan sesuai kegiatan penelitian yang 

dilakukan dimasing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang 

dan Kota Batua dalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 PenjadwalanPelaksanaanPenelitian 

Jenis Kegiatan Minggu Ke - 

1 2 3 4 5 6 7 

Pembuatanmateridankuisioner X 

Pengujian materi dan kuesioner X 

Pengambilan data di Batu X X 

Pengambilan data di Lawang X X 

Pengolahan data dananalisis data X X 


