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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 

2017. Penelitian ini dilakukan pada sentra peternakan sapi perah yang berada di 

Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Provinsi 

Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitiaan dilakukan secara sengaja (purposive) 

berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu sentra 

penghasil susu terbesar di Kabupaten Malang dan merupakan daerah program 

klaster sapi perah. 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada penelitian ini merupakan responden dari 

peternak sapi perah rakyat yang berada di Kecamatan Ngantang dan Kecamatan 

Kasembon Kabupaten Malang. Jumlah Responden yang diambil pada penelitian 

kali ini sebanyak 35 peternak yang tergabung dalam klaster peternakan sapi perah. 

Penentuan responden pada penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa peternakan sapi perah tersebut dirasa mampu memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer diperoleh 

dari hasil pengamatan langsung di lapang serta pengisian kuisioner dan 

wawancara langsung kepada pengelola klaster, peternak sapi perah (pelaku inti 

klaster), Stakeholders (pemangku kepentingan) dan masyarakat umum (non
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pelaku klaster) di Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon, Kabupaten 

Malang, Provinsi Jawa Timur.  

Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan topik 

penelitian seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, data-data dari dinas atau 

instansi terkait seperti Dinas Peternakan serta bahan pustaka yang mendukung 

data penelitian. 

3.4 Metode Pengambilan Sampel 

Pemilihan Kelompok Ternak sapi perah yang akan dijadikan responden 

dalam penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

bahwa kelompok tersebut adalah kelompok ternak yang beranggotakan peternak 

sapi perah dengan jumlah anggota cukup banyak. Proses pengambilan sampel 

responden dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan 

pertimbangan dari pihak stakeholders (PNM) yang ada di Kecamatan Ngantang 

dan Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur bahwa 

responden tersebut dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi di lapangan, 

melakukan wawancara dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(kuisioner). Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan 

wawancara pada hari-hari tertentu dan waktu pelaksanaannya menyesuaikan 

diluar jam kerja peternak. Ada 6 kriteria responden yang dipilih yaitu: 1) Anggota 

koperasi 2) Non anggota koperasi 3) Nasabah PNM 4) Non nasabah PNM 5) 

Mengikuti pelatihan 6) Tidak mengikuti pelatihan. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan yang terdiri dari 

dokumentasi, obeservasi dan wawancara langsung terhadap peternak responden 

dengan menggunakan bantuan kuisioner yang telah disusun. Kuisioner yang telah 

dibuat berisi pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan usaha sapi perah pasca 

pembentukan klaster sapi perah. 

3.6 Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2004:169) Analisis deskriptif merupakan analisis 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan 

dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada 

tujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. 

Pengumpulan data menggunakan kuisioner yang dibentuk sedemikian rupa 

dengan menggunakan skala likert berdasarkan penilaian responden. Skala likert 

menurut Sugiyono (2010:93) adalah sebagai berikut : Skala   Likert   digunakan   

untuk mengukur   sikap,   pendapat   dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Setiap    pilihan    jawaban    diberi    skor,  maka    

responden    harus menggambarkan, mendukung pernyataan untuk digunakan 

jawaban yang dipilih. Dengan   skala   Likert,   maka   variabel   yang   akan   

diukur   dijabarkan   menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

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

berupa pertanyaan atau pernyataan. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan software olah data yaitu SPSS Statistics 24. Skala likert (score) 

yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3. 1 Skala Penilaian Kuisioner Dampak Klaster Sapi Perah 

Skor Keterangan 

0 Tidak tahu 

1 Kecil 

2 Sedang 

3 Besar 

4 Sangat besar 

 


