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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 

2017 di Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Lokasi ini merupakan salah 

satu tempat pengembangan usaha ternak sapi perah yang memiliki populasi ternak 

paling tinggi di antara kecamatan lain di Kota Batu. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang bertujuan untuk 

memeriksa minat peternak setelah dilakukannya program penyuluhan dan 

menguraikan fakta-fakta dari peternak tentang program penyuluhan peternakan di 

Kecamatan Batu, Kota Batu. 

3.3 Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat peternak sapi perah di 

Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur sebanyak 1.251 peternak sapi perah. 

Adapun teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan 

menggunakan simple random sampling. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 

menggunakan rumus Slovin (Husein, 2011), sebagai berikut:  

n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2  

Keterangan: 

 n = Jumlah sampel 

 N = Jumlah populasi 
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e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir sebesar 10%. 

Untuk mengetahui jumlah sampel yang diperoleh maka dapat digunakan 

rumus berikut : 

 n = 
1.251

1+1.251 (10%)2 

 n = 
1.251

1+1.251(0,1)2 

n = 92,59 ~ 93 orang 

Berdasarkan perhitungan tersebut, sampel minimum yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu sebanyak 93 responden yang dibagi di delapan desa di 

Kecamatan Batu. 

1.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data 

yang berupa bilangan atau angka-angka, berdasarkan hasil kuesioner. Sumber data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan 

wawancara yang dipandu kuesioner tentang minat peternak terhadap 

penyuluhan. 

2. Data sekunder, yaitu data pelengkap tentang gambaran lokasi penelitian 

dan anggota. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang diguanakn dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui 

wawancara langsung dengan peternak sapi perah. 
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2. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan daftar-daftar pertanyaan yang telah disediakan kepada 

peternak sapi perah. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada 

suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau 

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut.  

Pengertian dari variabel yang diteliti dan akan dilakukan analisis lebih 

lanjut yaitu minat, umur, pendidikan, pengalaman beternak, dan jumlah ternak 

dapat dijelaskan pada Tabel 3.3 berikut ini : 

Tabel 3.3 Definisi operasional dan Pengukuran 

       Variabel 

Penelitian 

          Definisi Operasional          Indikator          Skala Pengukuran 

 Minat dalam 

kegiatan 

penyuluhan 

(Y) 

Keinginan yang 

mendorong peternak 

untuk menghadiri atau 

mengikuti program 

penyuluhan peternakan di 

Kecamatan Batu, Kota 

Batu. 

• Materi 

penyuluhan 

• Metode 

penyuluhan 

• Prinsip 

Penyuluhan 

• Sarana 

prasarana 

• Etika agen 

penyuluhan 

Menggunakan skala 

likert 1-5, 

5 = Sangat setuju 

4 = Setuju 

3 = Cukup 

2 = Tidak setuju 

1 =Sangat tidak 

setuju 

Umur (X1) Rentang kehidupan yang 

diukur dengan tahun, yang 

dihitung sejak dilahirkan. 

• Umur 

responden 

(tahun) 

Skala ratio 

Pendidikan 

(X2) 

Tingkatan sekolah petenak 

yang dimulai dari taman 

kanak-kanak hingga ke 

jenjang sarjana. 

• Lamanya 

responden 

menempuh 

pendidikan 

Skala ratio 

         (Berlanjut) 
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Tabel 3. (Lanjutan) 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Indikator Pengukuran 

Pengalaman 

beternak (X3) 

Keahlian peternak 

dalam budidaya 

sapi perah, 

dikarenakan sudah 

lama menekuni 

bidang tersebut. 

• Lama (tahun) 

responden 

telah 

melakukan 

budidaya sapi 

perah 

Skala ratio 

Jumlah ternak 

(X4) 

Populasi atau 

banyaknya ternak 

sapi perah yang 

dipelihara oleh 

para peternak saat 

ini. 

• Populasi ternak 

sapi perah 

responden 

Skala ratio 

 

1.7 Analisis Data 

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur 

(tes) dalam melakukan fungsi ukurnya (Matondang, 2009). Data penelitian 

menggunakan skala likert maka digunakan metode pearson corellation dengan 

bantuan software SPSS yang dikenal dengan rumus korelasi product moment. 

rxy = 
𝑁(∑𝑋𝑌)−(∑𝑋∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2]
 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan skor variabel Y 

xy = jumlah perkalian butir (x) dan skor variabel (y) 

N = jumlah sampel 

x = jumlah skor butir (X) 

y = jumlah skor variabel (Y) 

x2 = jumlah skor butir kuadrat (X) 
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y2 = jumlah skor butir kuadrat (Y) 

Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran 

dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, 

diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama (Matondang, 2009). Uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach Alpa dengan rumus sebagai 

berikut : r11 =( 
𝑘

𝑘−1
)(1 - 

∑𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

 r11 =Reliabilitas instrumen 

 k = Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑𝜎𝑡
2 = jumlah varian butir 

 𝜎𝑡
2 = Varian total 

 Apabila variabel yang diteliti mempunyai cronbach’s alpha (α) > 70% 

(0,7) maka variabel tersebut dikatakan reliable sebaliknya jika cronbach’s alpha 

(α) < 70% (0,7) maka variabel tersebut dinyatakan tidak reliable (Asnawi dan 

Masyhuri, 2011). Perhitungan koefisien cronbach’s alpha dapat dihitung dengan 

software SPSS. 

3.7.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Regresi Linear 

Berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) yang menggunakan 
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model fungsi produksi Cobb-Douglas yang bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh umur, pendidikan, pengalaman beternak, dan jumlah ternak terhadap 

evaluasi minat peternak sapi perah dalam kegiatan penyuluhan peternakan. 

Analisis data menggunakan software SPSS 21.0 for windows.  

Secara sistematis bentuk fungsi persamaan Cobb-Douglas tersebut adalh 

sebagai berikut : 

Y = aX1
b1X2

b2X3
b3X4

b4e 

Logaritma naturalnya menjadi : 

Ln Y = Ln a + b1 ln X1 + b2 ln X2 + b3 ln X3 + b4 ln X4 + e 

Keterangan : 

 Ln Y   = Minat peternak sapi perah dalam kegiatan penyuluhan 

 a  = Konstanta 

 b1,b2,b3,b4....bn = Koefisien regresi 

Ln X1  = Umur (tahun) 

 Ln X2  = Pendidikan (tahun) 

 Ln X3  = Pengalaman beternak (tahun) 

 Ln X4  = Jumlah ternak (ekor) 

 e  = Faktor lain 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau 

tidak. Jika data tidak berdistribusi normal, akan menyebabkan masalah pada 

ketepatan analisis selanjutnya yang akan dilakukan yaitu analisis regresi linear 
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berganda. Jika hasil yang diperoleh untuk variabel penelitian berdistribusi normal, 

maka analisis regresi dapat dilakukan. Salah satu cara mengecek kenormalitasan 

data adalah dengan plot probabilitas normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). 

3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2016). Uji ini membentuk pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Apabila 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.3.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol.  
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Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan 

memperhatikan nilai nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance-nya. 

Nilai Tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga 

menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki 

nilai VIF lebih dari 10 (Ghozali, 2016). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

3.7.4 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model) 

3.7.4.1 Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat (Rohmah dan Triseno, 2014). Untuk melihat pengaruh antara 

adanya pengaruh umur, pendidikan, pengalaman beternak, dan jumlah ternak 

terhadap evaluasi minat peternak sapi perah dalam kegiatan penyuluhan 

peternakan secara simultan (bersama-sama), dilakukan Uji F. Rumusan hipotesis 

yang diuji sebagai berikut:  

• Ho : b1= b2 = b3 = b4 = 0, berarti secara bersama-sama tidak ada 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  

• Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0, berarti secara bersama-sama ada 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Untuk menguji kebenaran hipotesis alternatif dilakukan uji F dengan 

rumus sebagai berikut (Gujarti, 1978):  
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F hitung =

𝑹𝟐

𝒌−𝟏

𝟏−𝑹𝟐

𝑵−𝒌

 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria sebagai berikut:  

• Ho diterima jika Fhitung<Ftabel pada α = 5% 

• Ho ditolak jika Fhitung>Ftabel pada α = 5% 

3.7.4.2 Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji apakah secara parsial ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen dengan variabel dependen (Rohmah dan 

Triseno, 2014). Untuk melihat hubungan antara adanya pengaruh umur, 

pendidikan, pengalaman beternak, dan jumlah ternak terhadap evaluasi minat 

peternak sapi perah dalam kegiatan penyuluhan peternakan secara parsial (sendiri-

sendiri), dilakukan dengan uji Signifikasi (uji t) yaitu sebagai berikut:  

• Ho : bi = 0, artinya variabel bebas bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel terikat.  

• Ha : bi ≠ 0, artinya variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t yang dihitung 

dengan cara sebagai berikut:  

 t = 
𝒃

𝑺𝒃
 

Dimana b adalah nilai parameter dan Sb adalah standart error dari b. 

standart error dari masing-masing parameter dihitung dari akar varians masing-

masing.  
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Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria sebagai berikut 

(Rohmah dan Triseno, 2014): 

• Ho diterima jika thitung< ttabel pada α = 5% 

• Ho ditolak jika thitung>ttabel pada α = 5% 

3.7.4.3 R2 (Koefisien Determinasi)  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen 

memberikam hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. 

Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R2 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2016). 

 

 


