
1 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sampang Madura mulai 8 Oktober hingga 8 

November 2017. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa di 

Kabupaten Sampang terdapat banyak pemilik Sapi Karapan juara.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif.  Penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu prosedur 

pemecahan masalah dengan penggambaran objek penelitian yang sesuai dengan fakta yang 

ada, dan dianalisis serta direpresentasikan bentuknya berupa survei (Siregar, 2014).  

Metode pengumpulan data pada penelitian ini survei. Survei merupakan cara 

mengumpulkan data melalui sampel dari suatu populasi, dengan menggunakan kuisoner 

sebagai alat bantu (Sugiyono, 2011). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan alat 

bantu berupa kuisoner. Data sekunder diperoleh dari instansi–instansi terkait antara lain Dinas 

Peternakan Kabupaten Sampang, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disporabudpar) Kabupaten Sampang, Badan Pusat Statistik (BPS) dan media elektronik 

sebagai informasi pendukung terkait Karapan Sapi. 

Responden adalah peternak, pemilik dan pemelihara Sapi Karapan di Kabupaten 

Sampang sebanyak 30 responden. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel pengamatan terdiri dari variabel dependen dan independen, untuk variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah motivasi peternak Sapi Karapan dalam mempertahankan 

cultural event. Variabel independen nya antara lain usia, tingkat pendidikan, pengalaman 

beternak, jumlah sapi dan jumlah tanggungan keluarga. 

  

3.4 Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian kuantitatif melalui beberapa proses antara lain sebagai 

berikut : 

1. Pengukuran Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas  

Uji untuk mengukur tingkat validitas atau sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2014). Semua indikator penelitian dianggap 

valid apabila memiliki nilai r hitung lebih besar dibanding r tabel (Agustina dan 

Yoestini, 2012). 

b. Uji Reliabilitas 

 Uji yang bertujuan mengukur tingkat konsistensi suatu hasil pengukuran dalam 

waktu yang berbeda namun dengan gejala dan alat ukut yang sama (Siregar, 2014). 

Teknik yang digunakan pada uji reliabilitas yaitu teknik internal consistency dengan 

alpha cronbach’s yang dikategorikan reliabel apabila nilai cronbach’s alpha >0,60. 

(Kurniawan, 2011). 
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2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinearitas 

 Uji yang bertujuan adanya indikasi gejala multikolineritas diantara variabel 

bebas yang biasa dilakukan pada penelitian dengan variabel  independen lebih dari 

satu (Halim, 2017). 

b. Uji Normalitas 

 Uji yang bertujuan mengetahui normal tidaknya distribusi data yang kemudian 

menentukan uji statistik yang digunakan parametrik atau non parametrik 

(Siregar,2014). 

 

3. Metode Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

 Uji yang bertujuan menguji generalisasi hasil penelitian dengan menggunakan 

satu variabel atau namun bersifat mandiri yang bergantung dari jenis data dan variabel 

penelitian berdasarkan skala pengukuran rasio, ordinal dan interval (Siregar, 2014). 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Definisi analisis regresi linier berganda adalah analisis yang memiliki variabel 

bebas lebih dari satu, dengan teknik regresi linier berganda bertujuan mengetahui 

pengaruh signifikan variabel bebas (X1.1, X1.2, X1.3,..,k) terhadap variabel terikatnya 

(Mona, Kekenusa dan Prang, 2015). 

Rumus matematis dari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi peternak 

Sapi Karapan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut : 

Y = b1X1.1 + b2X1.2 + b3X1.3 + b4X1.4 + b5X1.5 + b6X2.1 + b7X2.2 + b8X2.3 +  

b9X2.4 + e 

 Keterangan : 

 Y = motivasi peternak Sapi Karapan  

 X1.1 = usia responden (tahun) 

 X1.2 = tingkat pendidikan 

 X1.3 = pengalaman beternak  

 X1.4 = jumlah Sapi Karapan 

 X1.5 = jumlah anggota keluarga  

 X2.1 = aspek budidaya 

 X2.2 = ketersediaan modal 

 X2.3 = keikutsertaan dalam event 

 X2.4 = peran pemerintah daerah 

 e = tingkat kesalahan 
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1 Uji Kelayakan Suatu Model 

Nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t dapat mengukut 

ketepatan pada fungsi regresi sampel dalam menaksir  nilai aktual secara statistik. (Ghozali, 

2011) 

a. Uji Pengaruh Simultan ( Uji F) 

Bertujuan menguji variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel 

terikatnya, yang diketahui melalui nilai pada Tabel F dengan tingkat signifikasi lebih 

kecil dari 0,05 maka model regresi telah dianggap fit (Saputro dan Khasanah, 2016) 

b. Uji Pengaruh Parsial ( Uji t) 

Bertujuan mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu melalui nilai t 

hitung dan nilai signifikansi yang dapat menentukan hipotesis yang diterima (Saputro dan 

Khasanah, 2016). 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan mengetahui besaran kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Agustina dan Yoestini, 2012). 

 

3.5 Definisi Operasional 

3.5.1 Faktor Internal 

1. Usia yaitu jumlah tahun sejak peternak lahir hingga pada saat penelitian berlangsung 

yang dikelompokkan berdasarkan kategori usia sebagai berikut : 

a. Usia 0-11 tahun kategori balita hingga kanak–kanak 

b. Usia 12-25 tahun kategori remaja awal hingga remaja akhir 

c. Usia 26-45 tahun kategori dewasa awal hingga dewasa akhir 

d. Usia 46-65 tahun kategori lansia awal hingga akhir 

e. Usia > 65 tahun kategori manula  

2. Pendidikan yaitu pendidikan formal terakhir yang ditempuh responden misalnya SD, 

SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan Perguruan tinggi 

3. Pengalaman beternak adalah lamanya responden menggeluti bidang yang berkaitan 

dengan pemeliharaan Sapi Karapan berdasarkan tahun peternak memulai usaha yang 

kemudian dikelompokkan pada kategori–kategori berikut : 

a. 1-21 tahun  

b. 22-43 tahun 

c. 44- 64 tahun 

4. Jumlah ternak adalah jumlah Sapi Karapan yang dimiliki pada saat penelitian 

berlangsung yang dituangkan pada kategori–kategori berikut : 

a. 0-3 ekor 

b. 4-6 ekor 

c. > 6 ekor 

5 Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga tanggungan responden pada 

saat penelitian berlangsung yang diukur dalam jumlah orang yang dikelompokkan dalam 

kategori–kategori berikut : 

a. 0-5 orang 

b. 6-10 orang 

c. 11-15 orang 
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3.5.2 Faktor Eksternal 

 Motivasi yang berasal dari luar diri peternak menjadi salah satu indikator yang dapat 

mempengaruhi motivasi peternak dalam menjalankan usahanya. Faktor Eksternal yang 

menjadi fokus penelitian antara lain : 

 

1. Aspek budidaya  

Hal-hal yang terkait pemeliharaan sapi karapan oleh peternak melalui aspek 

pemeliharaan dan sarana prasarana yang mendukung. Aspek budidaya yang terdiri dari 

beberapa indikator dalam penelitian ini diukur dari penilaian responden mengenai 

perkandangan, pakan, kesehatan hewan dan aspek pemeliharaan. 

 

Tabel 1. Indikator variabel budidaya Sapi Karapan 

No Indikator variabel Pengukuran Skor 

1. Kandang 1. kandang pemeliharaan 

2. gudang pakan dan peralatan 

3. kandang isolasi 

4. penampung dan pengolah limbah   

1=1 

2=2 terpenuhi 

3=3 dari 4 terpenuhi 

4=semua terpenuhi 

2 Pakan 1. Hanya hijauan 

2. Hijauan dan obat 

3. Hijauan dan jamu 

4. Hijauan, obat dan jamu 

1 

2 

3 

4 

3. Kesehatan Hewan 1. Pemeriksaan kesehatan harian 

2. Penanganan kesehatan 

3. Medikasi 

4. Desinfeksi kandang 

1=1 

2=2 terpenuhi 

3=3 dari 4 terpenuhi 

4=semua terpenuhi 

4. Pemeliharaan 1. Feeding 

2. Grooming 

3. Exercise and Training 

4. Resting 

1=1 

2=2 terpenuhi 

3=3 dari 4 terpenuhi 

4=semua terpenuhi 

 

2. Ketersediaan Modal 

Modal menjadi salah satu variabel yang diamati dalam penelitian ini, yang bertujuan 

mengetahui  persentase keutuhan sumber modal yang digunakan selama pemeliharaan Sapi 

Karapan yang dapat bersumber dari pendapatan pribadi maupun bantuan dari pihak lain. 

 

Tabel 2. Indikator variabel ketersediaan modal 

Indikator Ketersediaan Modal Pengukuran Skor 

Sumber Modal 

1. 100 % milik pihak lain 

2. 75 % milik pihak lain (sebagian milik sendiri) 

3. 50 % milik sendiri (sebagian milik pihak lain) 

4. 100 % milik sendiri 

1 

2 

3 

4 

 

3. Keikutsertaan dalam event karapan sapi 

Intensitas partisipasi responden melalui diselenggarakannya event karapan sapi baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun perorangan dari berbagai tingkatan mulai 

dari tingkat paling dasar kecamatan, kabupaten hingga event bergengsi piala presiden menjadi 

salah satu indikator yang diukur dalam penelitian ini tersaji dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Indikator variabel keikutsertaan dalam event karapan sapi 

Indikator Pengukuran Skor 

Keikutsertaan dalam 

event karapan sapi 

1 = belum pernah mengikuti event 

2 = mengikuti satu event dalam setahun 

3 = mengikuti event kisaran 5 – 25 event 

4 = mengikuti event  > 25 kali 

1 

2 

3 

4 

 

4. Peran Pemerintah Daerah 

Pemerintah berperan penting dalam pelestarian budaya lokal karena dianggap memiliki 

wewenang, hak dan sumberdaya yang dibutuhkan. Peran pemerintah adalah peranan 

pemerintah yang dikaitkan dengan 3 fungsi utama pemerintah daerah antara lain (1) fungsi 

alokasi, (2) fungsi stabilitas dan (3) fungsi distribusi. Pengukuran peran pemerintah daerah 

diukur menggunakan skala likert dengan skala 1-4 dengan ketentuan nilai seperti yang tersaji 

dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4. Indikator variabel peran pemerintah daerah 

No 
Indikator Peran 

Pemerintah 
Pengukuran Skor 

1 Fungsi Alokasi 

(Penyediaan bibit 

dan jasa publik 

yang berkaitan 

dengan karapan 

sapi) 

1. Tidak ada alokasi bantuan  fasilitas dan bibit dari 

pemerintah 

2. Ada alokasi bantuan fasilitas dan bibit namun 

belum ada tindak lanjut 

3. Ada alokasi bantuan fasilitas/ bibit saja (salah satu) 

dan ada tindak lanjut bagi setiap peternak 

4. Ada alokasi bantuan fasilitas dan bibit serta ada 

tindak lanjut sehingga terasa peran dan manfaat 

pemerintah 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2 Fungsi Stabilitas 

(Pemerintah 

sebagai 

penyelenggara dan 

regulator melalui 

standarisasi ) 

 1. Tidak ada peran dan standarisasi  

2. Ada peran pemerintah  namun tidak  ada 

standarisasi 

3. Ada peran pemerintah dan standarisasi namun 

belum diterapkan sepenuhnya 

4. Ada peran pemerintah, standarisasi dan telah 

diterapkan sepenuhnya 

1 

2 

 

3 

 

4 

3 Fungsi Distribusi 

(Proses 

peningkatan 

pendapatan 

masyarakat 

peternak melalui 

keterlibatan dalam 

setiap event). 

1. Tidak ada bantuan dana dan promosi   event 

karapan sapi dari pemerintah 

2. Ada bantuan dana dan promosi namun belum 

terasa tindak lanjut dan manfaatnya 

3. Ada bantuan dana / promosi saja (salah satu) dan 

sudah ada tindak lanjut serta terasa manfaatnya 

4. Ada bantuan dana maupun promosi, telah 

ditindaklanjuti dan terasa manfaatnya 

1 

 

2 

 

3 
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3.5.3 Motivasi 

Motivasi peternak adalah dorongan dari dalam diri seorang peternak karapan sapi yang 

dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang bertujuan memenuhi kebutuhan di 

dalam hidupnya. Kebutuhan yang dimaksud antara lain (1) kebutuhan akan keberadaan 

(existence), (2) kebutuhan akan berhubungan (relatedness) dan (3) kebutuhan untuk tumbuh 
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(growth need) ketiganya dikategorikan pada tingkat motivasi dengan total skor sebagai 

berikut: sangat termotivasi (521-640), termotivasi (401-520), kurang termotivasi (281-400) 

dan tidak termotivasi (160-280). Pengukuran tingkat motivasi didapatkan melalui total skor 

dari masing-masing indikator yang tersaji pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Indikator Tingkat Motivasi 

Variabel Indikator Kriteria Skor 

Motivasi 

Keberadaan 

(Existence) 

Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, 

sandang) 

a). Sangat 

Setuju 

b). Setuju 

c). Tidak 

Setuju 

d) Sangat 

Tidak 

Setuju 

4 

3 

2 

1 
Persentase alokasi pendapatan untuk tabungan 

Tujuan akhir beternak sapi karapan berupa 

perolehan pendapatan 

Pengaruh kemenangan terhadap prestise 

Persentase motivasi peternak Sapi Karapan. 

Motivasi 

Berhubungan 

(Relatedness) 

Tujuan beternak sapi karapan untuk diterima dan 

memiliki hubungan baik dengan masyarakat 

Dukungan keluarga peternak Sapi Karapan 

Usaha Sapi Karapan turun temurun atau tidak 

Komunikasi yang terjalin antara peternak dengan 

pemerintah maupun non pemerintah 

Motivasi untuk terus melestarikan sapi Karapan 

Motivasi 

Untuk 

Tumbuh 

(Growth 

Need). 

Beternak sapi karapan untuk memperoleh hal-hal 

yang baru 

Beternak Sapi Karapan untuk menyalurkan hobi 

Usaha peningkatan skala kepemilikan Sapi 

Karapan 

Motif memperoleh uang tunai atau harga jual sapi 

yang tinggi 

Pengaruh kemenangan terhadap Pengakua dalam 

masyarakat 

  

 


