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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan bulan 

Desember 2017. Lokasi penelitian berada di Desa Jombok Kecamatan Ngantang 

serta Desa Bayem dan Dusun Dodol Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang 

Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan 

kriteria populasi peternakan sapi perah banyak terdapat di daerah lokasi penelitian. 

Hal tersebut sesuai dengan Damayanti (2014) yang menyatakan populasi 

peternakan sapi perah banyak terdapat di wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang dan 

Dau. Selain itu, Kecamatan Ngantang merupakan salah satu penyuplai susu bagi 

industri pengolah susu seperti PT Nesttle. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekelompok responden 

yang terdiri dari manajemen klaster/ pengelola klaster, stakeholders, pelaku klaster 

dan masyarakat sekitar klaster (non pelaku). Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa kuisioner dengan teknik wawancara langsung terhadap responden. 

3.3 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu, studi lapang dengan 

wawancara,,tahap pengumpulan data serta analisis dan interpretasi data. Tahap 

pengumpulan data menggunakan metode survei dan wawancara langsung dengan 

responden serta menggunakan data sekunder yang tersedia dari studi literatur, 
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Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Ngantang, Koperasi Unit Bersama (KUB) 

Dusun Dodol. Jenis klaster yang di survei adalah klaster peternakan sapi perah 

rakyat dan beberapa lembaga yang berkaitan dengan klaster sapi perah. 

3.4 Pelaksanaan 

3.5.1 Persiapan 

Persiapan yang dilakukan adalah melakukan survei kesetiap peternakan sapi 

perah rakyat dan stakeholders yang telah dipilih sebagai sampel serta 

menyiapkan kuisioner yang akan digunakan sebagai alat dalam melakukan tanya 

jawab (wawancara). 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini di mulai dari bulan Oktober sampai dengan 

Desember 2017. 

3.5.3 Pengambilan Data 

Pengambilan data dilaksanakan dengan cara melakukan survei serta 

wawancara terhadap responden. Pemilihan respoden dilakukan dengan cara 

memilih satu orang sebagai perwakilan kelompok yang memahami kondisi 

kelompoknya. Hasil survei mendapatkan responden sebanyak 6 orang yang 

terdiri dari ketua poktan Desa Jombok, ketua poktan Rukun Tani 2, Kepala 

bagian pakan KUD Tani Luhur, kepala bagian lapang KUD Sumber Makmur, 

Direktur KUB Sami Mandiri dan Kepala bagian PNM. Penelitian ini 

membutuhkan data yang benar tanpa ada manipulasi data guna keberhasilan 

penelitian, oleh karena itu pentingnya data yang akurat dan dapat dipercaya 

maka diperlukan pengumpulan data dengan metode : 
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1. Kuisioner 

Kuisioner merupakan susunan pertanyaan sesuai tujuan penelitian yang 

diberikan kepada responden dan stakeholders dalam bentuk tertulis. 

Kuesioner menggunakan tipe pertanyaan tertutup agar jawaban responden 

berbentuk data nominal, ordinal, interval maupun rasio (Terlampir). 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik megumpulkan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik 

ini diganakan untuk mencari data yang belum terjawab dalam angket atau 

jawaban yang masih diragukan. 

3. Observasi  

Observasi sebagai tehnik pengumpulan data, yang dilakukan dengan 

pengamatan keadaan secara langsung terhadap objek penelitian..Sehingga 

penelitian dapat memperoleh data yang diperlukan. 

4. Studi Pustaka (Literatur) 

Studi pustaka (literatur) merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara mempelajari literatur-literatur dan penerbitan seperti jurnal, buku-buku, 

artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha menggambarkan objek dengan apa adanya (Sukardi, 

2004). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif merupakan data yang 

diperoleh dari sampel populasi penelitian yang kemudian dianalisis sesuai dengan 
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metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif  dengan jenis metode survei 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-

keterangan mengenai indikator penentuan keberhasilan klaster sapi perah di 

wilayah Kecamatan Ngantang.   

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan 

data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

melalui teknik wawancara mengunakan alat kuisioner. Sedangkan data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari studi literatur, KUD Kecamatan Ngantang, KUB 

Dususn Dodol, dan lembaga yang berkaitan dengan klaster sapi perah. 


