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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukabumi, tepatnya 

di Desa Mekarjaya, Desa Talaga, Desa Cikembang, Desa 

Caringin Wetan, Desa Sukamulya, Desa Ciseupan dan Desa 

Caringin Kulon Kecamatan Caringin. Waktu yang dibutuhkan 

untuk pengambilan data selama satu bulan yang dilaksanakan 

pada tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan 11 Januari 

2017. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

domba Garut jantan milik peternak sebanyak 180 ekor. Total 

materi penelitian dapat dilihat dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Total materi penelitian yang digunakan berdasarkan 

pergantian gigi seri tetap 

No. 
Umur 

(tahun) 
PI (Permanent Incicivi) Jumlah (ekor) 

1. <1 PI0 51 

2. 1-1,5 PI1 40 

3. 1,5-2,5 PI2 26 

4. 2,5-3,5 PI3 37 

5. 3 - >4 PI4 26 
Total 180 
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3.3. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain : 

1. Timbangan bobot badan ternak digital dengan 

kapasitas 150 kg dengan kepekaan 0,5 kg untuk 

mengukur bobot badan dari ternak domba Garut. 

2. Pita ukur dengan skala ketelitian 0,1 cm untuk 

mengukur lingkar dada dari ternak domba Garut. 

3. Tongkat ukur untuk mengukur panjang badan dan 

tinggi badan dari ternak domba Garut 

3.4. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei 

dan pengukuran secara langsung di lapang. Pengambilan data 

penelitian meliputi data primer yang diperoleh dari 

pengukuran langsung di lapangan untuk memperoleh data 

ukuran–ukuran tubuh domba Garut yang ada di lokasi 

penelitian. Penentuan lokasi dan penelitian dilakukan secara 

purposive sampling atau dengan cara mengambil subyek 

didasarkan atas kriteria tertentu yang diketahui sebelumnya 

serta mengacu pada pengambilan sampel dengan sengaja 

untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah total sampling, total sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sama dengan populasi 

ternak. Menurut Sugiyono (2007) jumlah populasi yang 

kurang dari 100 ekor seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian semuanya. Sampel yang diambil dalam penelitian 

ini yaitu seluruh ternak domba Garut jantan sebanyak 180 ekor 

dari 7 Desa yang ada di Kecamatan Caringin dengan 

melakukan pengamatan umur ternak dengan cara pengamatan 

pada pertumbuhan gigi seri, serta dilakukan pengukuran tubuh 
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ternak yang meliputi lingkar dada, panjang badan, tinggi 

badan dan bobot badan ternak. 

 

3.5. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Menentukan lokasi penelitian berdasarkan purposive 

sampling dengan cara mengambil seluruh ternak domba 

Garut jantan yang ada di Kecamatan Caringin 

berdasarkan saran dari Dinas peternakan Kabupaten 

Sukabumi. 

b. Melakukan survei tempat ke Kecamatan Caringin dan 

pengambilan data primer berupa data populasi ternak 

domba Garut yang berada di lokasi penelitian dari 

Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia 

Kabupaten Sukabumi.  

c. Melakukan penentuan umur ternak dengan cara 

wawancara langsung dengan peternak dan berdasarkan 

(poel) yang dilihat dari pergantian gigi permanen PI 

(Permanent Incicivi).  

d. Melakukan pengukuran bobot badan yang ditimbang 

dengan menggunakan timbangan digital berkapasitas 150 

kg dengan tingkat ketelitian 0,5 kg. 

e. Melakukan pengukuran lingkar dada dengan 

menggunakan pita ukur dengan skala ketelitian 0,1 cm 

yang diukur melingkar rongga dada di belakang sendi 

bahu (os scapula) dan melalui gumba tertinggi. 

f. Melakukan pengukuran tinggi badan dengan 

menggunakan tongkat ukur dengan skala ketelitian 0,1 

cm yang diukur tegak lurus dari titik tertinggi pundak 

sampai ke tanah. 
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g. Melakukan pengukuran panjang badan dengan 

menggunakan tongkat ukur dengan skala ketelitian 0,1 

cm yang diukur jarak antara samping tulang baku 

(tuberculum humeralis lateralis) sampai dengan ujung 

tulang duduk (tuberculum ischiadum). 

h. Melakukan pengukuran tinggi pinggul dengan 

menggunakan tongkat ukur dengan skala ketelitian 0,1 

cm yang diukur tegak lurus dari titik tertinggi tulang 

pinggul sampai permukaan tanah. 

i. Data yang diperoleh akan di tabulasi kemudian dihitung 

dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. 

3.6. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Lingkar Dada (LD) diukur melingkar rongga dada di 

belakang sendi bahu (os scapula) dan melalui gumba 

tertinggi menggunakan pita ukur dalam satuan cm 

(Kertanugraha, 2006). 

b. Tinggi Badan (TB) diukur tegak lurus dari titik tertinggi 

pundak sampai ke tanah menggunakan mistar ukur 

(penggaris) dalam satuan cm (Kertanugraha, 2006). 

c. Panjang Badan (PB) diukur jarak antara samping tulang 

baku (tuberculum humeralis lateralis) sampai dengan 

ujung tulang duduk (tuberculum ischiadum) diukur 

menggunakan mistar ukur (penggaris) dalam satuan cm 

(Kertanugraha, 2006). 

d. Tinggi Pinggul (TP) diukur tegak lurus dari titik tertinggi 

tulang pinggul sampai permukaan tanah, diukur 
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menggunakan mistar ukur (penggaris) dalam satuan cm 

(Kertanugraha, 2006) 

e. Bobot Badan (BB) yaitu bobot ternak yang diperoleh dari 

proses penimbangan domba menggunakan timbangan 

bobot badan diukur dalam satuan kg (Kertanugraha, 

2006). 

f. Umur, yaitu waktu yang diukur sejak sapi lahir yang 

dapat diketahui dengan cara wawancara dengan pemilik 

domba serta pengamatan berdasarkan jumlah gigi seri 

(Kertanugraha, 2006). 

 

3.7. Metode Penentuan Umur 

Penentuan umur yang dilakukan adalah dengan cara 

melihat gigi dari domba yang akan diamati. Anak domba yang 

baru dilahirkan telah mempunyai dua buah gigi seri sulung. 

Pada umur satu bulan, gigi seri sulung telah lengkap 

(Ensminger, 2002). Kriteria penentuan umur domba dapat 

dilihat pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Penentuan umur domba berdasarkan pergantian gigi 

seri 

No Umur 

(tahun) 

PI (Permanent 

Incicivi) 

Gigi Seri yang Berganti 

1. <1 PI0 Gigi seri belum ada yang 

berganti 

2. 1-1,5 PI1 Gigi seri dalam (I1) berganti 

3. 1,5-2,5 PI2 Gigi seri tengah dalam (I2) 

berganti 

4. 2,5-3,5 PI3 Gigi seri tengah luar (I3) 

berganti 

5. 3 - >4 PI4 Gigi seri luar (I4) berganti 

atau semua (8) gigi seri aus 

Sumber : Ilham (2012).  
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3.8. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari ukuran statistik vital domba 

Garut jantan yang meliputi lingkar dada, tinggi badan, panjang 

badan dan tinggi pinggul dimasukkan kedalam rumus analisis 

regresi linier sederhana untuk memperoleh nilai korelasi, 

regresi, dan determinasi. Analisa regresi digunakan untuk 

mengetahui hubungan dari statistik vital dengan bobot badan 

domba Garut jantan, dan Koefisien regresi menggambarkan 

besarnya perubahan Y untuk setiap kenaikan 1 unit X. Rumus 

analisis regresi sederhana sesuai dengan Harinaldi (2005) 

adalah sebagai berikut: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

 

Dimana : 

𝑎 = 𝑌 − 𝑏𝑋 

𝑏 =  
𝐽𝐻𝐾

𝐽𝐾𝑥
=  

Σ𝑋𝑌 − (Σ𝑋)(Σ𝑌)/𝑛

Σ𝑋2 −  
(Σ𝑋)2

𝑛

 

Keterangan : 

Y = Bobot Badan 

X = Statistik Vital (lingkar dada, tinggi badan, panjang badan, 

dan tinggi pinggul) 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien regresi  

Analisa korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat 

keeratan hubungan antara statistik vital (lingkar dada, tinggi 

badan, panjang badan dan tinggi pinggul) dengan bobot badan 

domba Garut jantan. Adapun rumus perhitungan untuk 

menentukan koefisien korelasi (r) antara variabel tidak bebas 
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(Y) terhadap variabel bebas (X) menurut Budiwati, Budiyono, 

Setyawati, dan Indrawati (2010) yaitu sebagai berikut : 

 

𝑟 =  
Σ𝑋𝑌 − (Σ𝑋)(Σ𝑌)/𝑛

√(Σ𝑋2 −  
(ΣX)2

𝑛 ) √(Σ𝑌2 −  
(ΣY)2

𝑛 )

 

 

Jika nilai koefisien korelasinya positif berarti kenaikan 

(penurunan) nilai variabel bebas pada umumnya diikuti oleh 

penurunan (kenaikan) nilai variabel tidak bebas. Menurut 

Sugiyono (2000) untuk memberikan gambaran derajat 

hubungan dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah/lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

 

Koefisien determinasi (R2) merupakan koefisien 

determinasi yang menyatakan besarnya peubah X yang 

mempengaruhi peubah Y. Untuk mencari besarnya nilai 

koefisien determinasi antara variabel bebas dan variabel tak 

bebas maka dapat digunakan rumus koefisien determinasi 

menurut Budiwati, Budiyono, Setyawati, dan Indrawati (2010) 

adalah sebagai berikut : 
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R2 = (r)2x 100% 

Keterangan : 

R2 = Nilai koefisien determinasi = %  

r = Nilai koefisien korelasi = desimal 

 

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikasi 

korelasi statistik vital dengan bobot badan domba Garut 

dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel. menurut 

Budiwati, Budiyono, Setyawati, dan Indrawati (2010) t hitung 

dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑟 √𝑛 − 2

√1 − (𝑟)2
 

 

Keterangan : 

Bila t hitung lebih besar t table maka Ho ditolak atau Ha 

diterima. 

Bila t hitung lebih kecil t table maka Ho diterima atau Ha 

ditolak.  

Bila - t hitung lebih besar - t table maka Ho diterima atau Ha 

ditolak.  

Bila - t hitung lebih kecil - t table maka Ho ditolak atau Ha 

diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

3.9. Batasan Istilah 

Bobot badan timbang : berat total individu ternak setelah 

dilakukan penimbangan. 

Lingkar dada               : lingkar keliling dada yang diukur 

dekat kaki depan bagian belakang. 

Panjang badan  : jarak antara samping tulang baku 

(tuberculum humeralis lateralis) 

sampai dengan ujung tulang duduk 

(tuberculum ischiadum) 

Tinggi Badan : jarak lurus dari titik tertinggi tulang 

gumba sampai ke permukaan tanah. 

Tinggi Badan : jarak lurus dari titik tertinggi tulang 

pinggul sampai ke permukaan tanah. 

Regresi : metode analisis statistik yang 

digunakan untuk melihat pengaruh 

antara dua variabel. 

Koefisien korelasi : nilai yang menunjukkan keerat-an 

hubungan antara dua variabel. 

Koefisien determinasi  : proporsi variabilitas dalam suatu 

data yang dihitung berdasarkan model 

statistik. 

 


