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BAB III 

METODE PENILITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Kegiatan 

Penelitian ini dilaksanakan di tujuh peternak kelinci 

rakyat di kecamatan Lawang kabupaten Malang. Penelitian ini 

berlangsung selama rentang waktu mulai 21 November 2015 

sampai dengan 31 Desember 2015, dalam mengumpulkan data 

sesuai dengan variabel yang digunakan. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

induk kelinci produktif jenis Flemish Giant, Rex, dan Lion 

Head yang dipelihara di tujuh peternakan kelinci rakyat di 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dengan kriteria 

peternakan kelinci rakyat yang dikunjungi memiliki jumlah 

populasi induk kelinci ≥ 50 ekor. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survei yang berdasar pada data sekunder. Pengambilan data 

sekunder dilakukan dengan cara wawancara secara langsung 

dengan peternak menggunakan daftar pertanyaan yang tersedia 

pada lembar kuisioner yang sudah di buat. 

Lokasi dan sampel penelitian ditentukan secara 

purpose sampling yaitu pemilihan subyek didasarkan atas ciri 

atau sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya serta 

mengacu pada pengambilan sampel dengan sengaja untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Penentuan lokasi penelitian 

yaitu di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 
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3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Tahap Persiapan 

Penelitian dilakukan di tujuh peternakan kelinci rakyat 

yang ada di kecamatan Lawang kabupaten Malang. Penelitian 

dilakukan melalui survey di lokasi penelitian dengan cara 

wawancara langsung kepada peternak dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah tersedia berdasarkan lembar 

kuisioner yang telah disiapkan. Data dalam kuisioner meliputi: 

1. Identitas peternak, meliputi nama, umur, latar 

belakang pendidikan, jumlah anggota keluarga dan 

pekerjaan. 

2. Populasi ternak, meliputi jumlah ternak, jenis kelamin, 

umur, dan jenis ternak kelinci 

3. Pakan dan air minum yang diberikan, meliputi sistem 

pemberian air minum, jenis pakan (hijauan maupun 

pelet/konsentrat), perbandingan antara hijauan dan 

konsentrat, frekuensi pemberian pakan, dan jumlah 

pakan yang diberikan per hari. 

4. Sistem perkandangan, meliputi bentuk kandang 

(individu atau kelompok), ukuran kandang, keadaan 

sekitar kandang, jenis bahan, frekuensi permbersihan, 

dan biaya pembuatan serta perawatan kandang. 

5. Pemilihan bibit, meliputi seleksi atau membeli dari 

peternak lain. 

6. Penampilan reproduksi kelinci meliputi umur kelinci 

pertama kali kawin, sex ratio, service per conception, 

siklus birahi, lama kebuntingan, umur sapih, jarak 

kawin kelinci, jarak kawin setelah melahirkan, litter 

size, dan frekuensi beranak. 
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7. Pengendalian penyakit, meliputi penyakit yang 

menyerang ternak, cara mengobati dan 

pencegahannya. 

3.4.2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan cara 

wawancara kepada tujuh peternak di Kecamatan lawang. Data 

yang diamati meliputi umur pertama kelinci kawin, sex ratio, 

service per conception, siklus birahi, lama kebuntingan, umur 

sapih kelinci, jarak kawin kelinci, jarak kawin setelah 

melahirkan, litter size, dan frekuensi beranak. Pengamatan ini 

menggambarkan penampilan reproduksi ternak kelinci 

Flemish Giant, Rex dan Lion Head di Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang. 

3.5 Variabel 

Umur pertama kawin, Sex ratio, Servis Per 

Conception, Litter Size, siklus birahi, Umur sapih dan 

frekuensi beranak diperoleh dengan cara interview dengan 

peternak, sedangkan jarak kawin kelinci dan lama kebuntingan 

selain dari interview dengan peternak juga didukung catatan di 

setiap kandang induk kelinci. 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

deskriptif dalam bentuk rata-rata (mean) dan ukuran tendensi 

sentral (standar deviasi). 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. 
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Gambar 5. Rumus Standart Deviasi 

  Standart Deviasi digunakan pada variabel umur 

kelinci pertama kali kawin, sex ratio, service per conception, 

siklus birahi, lama bunting, umur sapih, jarak kawin kelinci , 

litter size dan frekuensi beranak. 

3.7 Batasan Istilah 

 Umur Kelinci Pertama kali Kawin adalah keadaan 

pertama kali kelinci betina melakukan kopulasi, 

dimana organ-organ reproduksi mulai berfungsi 

(mature). 

 Sex Ratio adalah perbandingan dari persentase 

kelamin jantan dan betina pada suatu peternakan 

kelinci. 

 Service Per Conception adalah jumlah perkawinan 

yang dibutuhkan oleh seekor kelinci betina sampai 

terjadinya kebuntingan. 

 Siklus Birahi adalah periode dimana kelinci betina 

akan menerima pejantan sewaktu kopulasi. 

 Lama kebuntingan adalah waktu dari mulai 

perkawinan sampai beranak. 

 Umur sapih kelinci adalah waktu yang dibutuhkan 

oleh indukan kelinci untuk menyapih anakannya sejak 

dilahirkan.  
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 Keterangan: 

S = Standart Deviasi 

f = jumlah frekuensi 

x = Nilai tiap data sampel 

  
   = Rataan sampel 
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 Jarak kawin kelinci adalah jarak kawin kelinci dengan 

perkawinan sebelumnya. 

 Litter Size adalah jumlah anak yang dilahirkan setiap 

kelahiran 

 Frekuensi Beranak adalah jumlah kelahiran yang 

mampu dilakukan oleh indukan kelinci dalam waktu 

satu tahun. 
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