
 

22 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Rakyat sapi pedet (PFH) di Dusun 

Maron Sabaluh, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Proses Penyusunan usulan 

penelitian, pengambilan data, sampai pada pembuatan laporan  dilaksanakan selama 

4 bulan dimulai pada tanggal 01 Mei sampai tanggal 31 Agustus 2018. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pedet sapi perah 

(PFH). Jumlah pedet sapi perah yang digunakan untuk penelitian sebanyak 30 ekor 

yang berumur (8 hari-3 bulan) berjenis kelamin jantan yang dipilih secara acak 

(Random Sampling) pada peternak rakyat sapi perah di Dusun Maron Sabaluh, 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi pada penelitian ini 

dilakukan secara sengaja (purposive), karena menurut peneliti dan beberapa 

pertimbangan di lokasi tersebut merupakan salah satu penghasil susu dan  

pemeliharaan pedet di kota Malang. 

3.2.2 Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah pedet sapi perah dan  bahan-

bahan pendukung lainnya yang diperlukan di lapangan seperti aquades digunakan 

untuk pembersihan alat. 

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 
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penampungan sampel urin mengunakan gelas urin sebagai tempat sampel urin. 3) 

alat yang digunakan untuk urinalisis adalah strip urinalysis 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. 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

3.3.1 Batasan Variabel 

Variabel bebas pada rancangan penelitian ini adalah pedet sapi perah yang 

berumur 8 hari sampai 3 bulan yang masih menyusui pada induk atau menggunakan 

susu penganti di peternakan rakyat sapi perah di Dusun Maron Sebaluh, Kecamatan 

Pujon, Kabupaten Malang. Variabel terikat pada penelitian ini adalah mengetahui 

indeks kesehatan (urobilinogen, eritrosit dan keton) melalui metode urinalisis strip-

test pada pedet sapi perah. 

3.3.2 Kriteria Kesehatan Menggunakan Uji Urinalisis. 

 Adapun kriteria kesehatan ternak menggunakan uji urinalisis dipstik Strip-

test adalah sebagai berikut: 

a. Urobininogen Normal adalah kurang dari 17 Umol/L(<Mg/dl). Peningkatan  

urobilinogen mengindikasikan penyumbatan atau tidak saluran empedu, atau 

kerusakan hati 

b. Eritrosit pada urin normal seharusnya tidak ditemukan (Negative). Hasil positif 

Hematuria(adanya darah pada urin) pada uji urinalisis ada pada kadar 5-10  

Ery/µl 
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c. Keton pada urin normal seharusnya tidak ditemukan (Negative). Hasil Positif 

ketonuria pada uji urinalisis ada pada kadar 5-50 mg/dL 

3.3.3 Cara Pengamatan  

Pengamatan yang dilakukan adalah mengunakan sampel urin pagi yang 

diperoleh dari pedet sapi perah di peternakan rakyat Dusun Maron Sebaluh, 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Pengujian urin dilakukan seketika ketika 

urin didapatkan. Warna-warna yang timbul pada dipstick segera dibandingkan 

dengan warna standar yang ada. Data yang didapat dianalisis secara diskriptif, 

kemudian dibuat sebaran jumlah sapi yang memiliki urin dengan kategori tertentu 

sesuai dengan parameter yang diuji menurut (Steel &Torrie, 1991).  

3.4  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian untuk memperoleh data, 

yaitu  

1. Metode survei (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).  
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan pencatatan langsung 

dilapang, data primer juga diperoleh dari wawancara dengan peternak dan 

mengunakan alat bantu (panduan wawancara) yang telah dipersiapkan sebelumnya 

agar dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang lengkap dan valid. 

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain dalam bentuk tidak langsung 

berasal dari usaha yang diteliti atau berasal dari luar, data  ini dapat diperoleh dari 

buku, Departemen Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Perpustakaan UMM, 

internet dan literatur lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. 

3.6  Metode Analisis Data 

Metode Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengunakan 

analisis data diskriptif dengan mengolah dan menyimpulkan data primer yang 

didapatkan. Sugiyono (2009) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

3.7  Pelaksanaan 

Prosedur penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, 

pelaksanaan penelitian dan pengambilan data, dan tahapan analisis data. 

3.7.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan yang dilakukan sebelum penelitian adalah sebagai berikut: 
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1) Melakukan proses perizinan, kegiatan ini merupakan langkah pertama yang 

dilakukan dengan cara menyerahkan berkas surat menyurat (administrasi) 

kepada beberapa pemilik sampel yang dituju, kemudian berkordinasi untuk 

mendapatkan izin melakukan  penelitian  sehingga akan memperlancar 

proses pelaksanaan penelitian; 

2) Persiapan alat dan bahan, kegiatan ini meliputi pengadaan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian 

dapat berjalan dengan lancar.  

3.7.2 Tahap pelaksanaan dan pengambilan data 

Tahap pelaksanaan dan pengambilan data dilaksanakan selama satu bulan, 

Sedangkan untuk pengambilan sampel urin pedet sapi perah di Dusun Maron 

Sebaluh dilakukan setiap pagi hari jam 6-7 (waktu sapi bangun tidur). Pengamatan 

sampel urin pedet dilakukan ulangan sebanyak 3 kali, supaya hasil yang didapatkan 

optimal. Urin yang didapatkan dengan kondisi urin segar segera langsung dilakukan 

pengamatan, pencatatan dan pengujian langsung, tujuan dari pengujian langsung 

adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal melalui uji urinalisis strip-test. 

3.7.3 Tahap Analisis Data 

 Data primer dan sekunder yang didapatkan saat penelitian akan ditabulasi, 

kemudian dilakukan analisis data mengunakan Analisis Deskriptif. 

3.8  Jadwal 

Jadwal kegiatan dari penelitian “Identifikasi Kesehatan Pedet Sapi Perah 

Melalui Uji Urinalisis Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang” seperti pada tabel 

3.1 
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Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

Kegiatan 

Bulan 

Juni Juli Agustus 

Minggu ke- minggu ke- minggu ke- 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Persiapan berkas administrasi X         

Pelaksanaan perizinan  X        

Persiapan alat dan bahan  X        

Observasi awal dan 

melakukan percobaan Pra-

Penelitian 

  X      

 

Pengumpulan data     X X X X   

Analisa data    X X X X   

Evaluasi kegiatan     X  X   

Pembuatan laporan        X X 


