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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 – 20 Mei 2018, bertempat di 

Peternakan Rakyat Dusun Maron Sebaluh, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, 

Jawa Timur. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

  Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 30 sampel urin dari 

jumlah sapi peranakan Friesian Holstein (PFH) pra-sapih di Dusun Maron 

Sebaluh, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sapi pedet peranakan Friesian 

Holstein (PFH) yang digunakan penelitian adalah sapi yang berumur 2 minggu 

sampai 3 bulan atau masih pada masa proses menyusu. 

3.2.2 Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) 

alat untuk mendapatkan urin pedet sapi perah, adalah kayu, ember dan tali. 2) alat 

untuk penampungan sampel urin mengunakan gelas urin sebagai tempat sampel 

urin. 3) alat yang digunakan untuk urinalisis adalah strip test combur 10 parameter. 

4) Alat wawancara terhadap peternak, sebagai alat bantu dibutuhkan interview 

guide (panduan wawancara)  4) alat pendukung kegiatan di lapangan seperti sepatu 

boot, sarung tangan, masker, alat tulis dan peralatan dokumentasi. 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode Penelitian yang digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah: 

1. Method survey (Observasi lapang), yaitu penelitian secara langsung ke 

lapangan untuk melakukan pengamatan, pengukuran dan pencatatan data 

secara langsung. Metode penelitian survei menurut (Juliandi, dkk 2014) 

umumnya merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

dengan menelaah sampel dari suatu populasi yang tersedia. 

2. Metode Wawancara, yaitu suatu metode perolehan data, keterangan, dan 

fakta-fakta secara mendalam melalui tatap muka secara langsung antara 

peneliti dan responden (Harahap, 2001).  

3.4 Batasan Variabel 

 Variabel bebas pada rancangan penelitian ini adalah pedet sapi perah yang 

berumur 2 minggu sampai 3 bulan yang masih menyusui pada induk  atau 

menggunakan susu penganti di peternakan rakyat sapi perah di Dusun Maron 

Sabulah, Kabupaten Malang. Variabel terikat pada penelitian ini adalah 

mengetahui nilai glukosa, bilirubin dan protein melalui metode urinalisis strip-test 

pada pedet sapi perah. 

3.5 Analisis Data 

 Metode Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengunakan 

analisis data diskriptif dengan mengolah dan menyimpulkan data primer (data hasil 

pengukuran urin dan wawancara) dan skunder (data pustaka pendukung) yang 

didapatkan. 
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3.6 Pelaksanaan Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan yang dilakukan sebelum penelitian adalah melakukan 

survei awal di lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi dan referensi 

sebanyak mungkin terkait materi kesehatan sapi pedet peranakan Friesian Holstein 

(PFH) agar memudahkan saat penelitian. Selain itu juga mempersiapkan alat dan 

bahan yang meliputi pengadaan alat dan bahan yang akan digunakan selama 

penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar.  

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan mengarah kepada metode 

pengumpulan data yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengukuran urin 

menggunakan strip urinalisis combur secara langsung terhadap sapi pedet 

peranakan Friesian Holstein (PFH) umur 2 minggu sampai 3 bulan atau masih 

dalam masa menyusu. 

3.6.3 Tahap Analisis Data 

 Data yang sudah diperoleh dari proses penelitian kemudian di tabulasi dan 

dianalisa secara diskriptif. 

 


