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III. 31METEDOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1.    Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar 

Timur Kabupaten Kampar. Waktu pelaksanaan penelitian ini sekitar 3 bulan yakni 

bulan Januari – Maret 2017. 

 

3.2.    Bahan dan Alat Penelitian 

    Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat 

memelihara kambing kacang (peternak) di Desa Tanjung Bungo Kecamatan 

Kampar Timur Kabupaten Kampar. Alat pengumpulan data yang digunakan 

adalah seperangkat pedoman wawancara (kuesioner) dengan menggunakan 

indikator kemampuan-kemampuan responden. 

 

3.3.   Pengambilan Data  

    Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di 4 Dusun yang ada di 

Desa Tanjung Bungo secara purposive sampling  yakni berdasarkan pada jumlah 

peternak dan kambing kacangnya yang  ada di Desa Tanjung Bungo. Keempat 

dusun tersebut adalah Dusun I, II, III, dan IV.  Jumlah responden penelitian 

mengacu pada rumus Slovin (Sevilla, 2007), yakni : 

 

n = N/1 + (Ne
2
) 
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Dimana : 

n  :   Ukuran Sampel Penelitian 

N  :    Populasi 

e  :    %  kesalahan,  dalam penelitian ini diperkirakan sekitar 10 % 

 

  Responden dalam penelitian dipilih berdasarkan karakteristik peternak 

yang memiliki ternak kambing 10 ekor atau lebih,  dan pengalaman beternak 3 

tahun atau lebih. Dalam penelitian ini,  masyarakat yang memelihara kambing 

kacang di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar 

sebanyak 28 orang. Adapun masyarakat yang memelihara kambing kacang terdiri 

atas 9 orang di dusun I, 8 0rang di dusun II, 6 orang di dusun III dan 5 orang di 

dusun IV. Maka masyarakat yang dijadikan responden dalam penelitian ini 

sebanyak 28 peternak.  

 

3.4.     Metode Penelitian 

  Penelitian ini didesain sebagai suatu survei yang bersifat deskriptif 

korelasional. Peubah pengaruh adalah karakteristik peternak dan peubah 

terpengaruh adalah persepsi peternak terhadap aspek teknis pemeliharaan 

kambing kacang. 

 3.4.1.   Data dan Instrumentasi 

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah sebagai berikut : 

1. Data primer, yakni data yang diperoleh melalui penelitian langsung ke 

lokasi atau responden. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
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meminta masyarakat pemeliharaan kambing kacang untuk mengisi 

kuesioner. 

2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari membaca buku-buku dan 

dokumen yang ada pada dinas dan instansi terkait lainnya. 

 3.4.2.   Peubah yang Diamati 

Peubah-peubah yang diukur pada penelitian ini adalah : 

1. Jenis Kelamin, diukur berdasarkan skala nominal yang dikategorikan ke 

dalam laki-laki dan perempuan. 

2. Umur adalah usia peternak pada saat penelitian dilakukan yang diukur 

berdasarkan skala rasio dengan pembulatan ke tanggal ulang tahun 

terdekat dinyatakan dalam satuan tahun. 

3. Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal tertinggi yang pernah dicapai 

oleh peternak, yang dibedakan menjadi lima kategori yaitu : tidak pernah 

sekolah, lulus Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, Akademi dan perguruan tinggi. 

4. Pekerjaan pokok adalah pekerjaan yang mendapat prioritas dalam 

mengerjakannya, dan memberikan kontribusi utama pada pendapatan 

keluarga yang dibedakan menjadi 8 kategori yaitu : petani, buruh petani, 

peternak, pedagang, pegawai, karyawan, wiraswasta, dan lainnya, yang 

diukur berdasarkan skala nominal. 

5. Pengalaman beternak adalah lamanya responden melakukan kegiatan 

beternak yang diukur berdasarkan skala ordinal dengan satuan tahun, 

pengkategorinnya dilakukan dengan mencari nilai tengahnya terlebih 

dahulu. 
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6. Persepsi peternak tentang aspek teknis pemeliharaan kambing kacang. 

Persepsi peternak diukur dalam skala ordinal dengan menggunakan  

beberapa aspek yaitu : (1) seleksi bibit, (2) perkandangan, (3) pakan 

ternak, dan (4) pengendalian penyakit. Masing-masing aspek 

dikembangkan menjadi beberapa penyataan. Responden memberi 

penilaian terhadap penyataan tersebut. Skala penilaian menggunakan skala 

Likert, dengan ketentuan nilai yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2=  tidak 

setuju, 3= ragu-ragu, 4=  setuju, dan 5= sangat setuju. 

` 

 Untuk keperluan pengumpulan data disusun sebuah instrumen berupa 

kuesioner yang berisi pernyataan dan pertanyaan bagi responden. Kuesioner 

terbagi menjadi dua bagian yaitu : 

1. Bagian yang berisi pertanyaan untuk mengukur karakteristik peternak. 

2. Bagian yang berisi pernyataan untuk mengukur persepsi peternak terhadap 

aspek teknis pemeliharaan kambing kacang. 

 

3.5.   Analisis Data  

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan 

prosedur sebagai berikut : 

1. Data mengenai karakteristik peternak yang meliputi jenis kelamin, umur, 

pendidikan, pekerjaan pokok, pengalaman beternak, serta persepsi 

peternak tentang aspek teknis pemeliharaan kambing kacang dengan 

menggunakan statistik deskriptif yaitu distribusi frekuensi dan rata-rata, 

standar deviasi yang diolah dengan bantuan program excel. 
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2. Hubungan antara karakteristik peternak dengan persepsi terhadap aspek 

teknis pemeliharaan kambing kacang dianalisis dengan menggunakan 

bantuan program SPSS versi 17.0 dengan uji chi-square (Misriani, 2011). 

Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

 Perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel, dengan syarat 

sebagai berikut : 

a. Jika chi-square  hitung  > chi-square tabel maka Ha diterima atau H0 

ditolak. 

b. Jika chi-square  hitung  <  chi-square tabel maka H0 diterima atau Ha 

ditolak. 

Tingkat signifikansi pada α 0,05 %, dimana tingkat signifikansi > 0,05 maka H0 

diterima atau Ha ditolak. 

 

 

 

 


