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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Desa Sengonagung 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi 
ini diambil secara sengaja mengingat daerah ini pupolasi 
pemudanya cukup banyak dan di imbangi dengan 
pertumbuhan peternakan di desa tersebut. Pelaksanaan 
penelitian ini pada bulan Januari sampai Februari 2013.  

3.2 Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan 

salah satu bentuk metode deskriptif dan pengambilan sampel 
dilakukan dengan kuota, yaitu penentuan sampel yang dipilih 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu 
(Singarimbun dan Effendi, 1989; Usman dan Akbar, 2003). 
Metode pengambilan sampel ini bermula dari menghubungi 
seorang atau beberapa orang tertentu untuk dimintai 
keterangan siapa yang sekiranya memenuhi kriteria penelitian 
yaitu pemuda berumur 17-25 tahun sehingga dapat dijadikan 
sampel penelitian. Penelitian ini mengambil 50 sampel dari 
jumlah penduduk Desa Sengonagung sebanyak 8816 orang 
terdiri dari 4006 orang (45% ) laki-laki dan 4810 orang (55%) 
perempuan, sedangkan 2241 orang (25%) diantaranya adalah 
pemuda (17-25) tahun. 

Penentuan jumlah sampel semacam ini sesuai dengan 
pendapat Singarimbun dan Effendi (1989); Sumardjono 
(1996); Usman dan Akbar (2003) yang mengatakan bahwa 
tidak ada aturan baku mengenai jumlah sampel yang harus 
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diambil dalam suatu populasi, namun dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan analisis data yang digunakan serta 
mempertimbangkan biaya, waktu dan tenaga dalam melakukan 
penelitian tersebut.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan 
melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) dan kantor pemerintah setempat serta instansi yang 
terkait. Data primer yang diambil dari lokasi penelitian melalui 
kuesioner antara lain untuk mengetahui keterangan pribadi 
responden tersebut seperti:  

1. Faktor Internal 
a. Status pernikahan pemuda dikategorikan menjadi 

pemuda yang sudah menikah dan pemuda yang belum 
menikah, dengan skala nominal 

b. Tingkat pendidikan forma, yang sedang atau telah 
diikuti pemuda dalam : (1) SD, (2) SMP, (3) SMA yang 
diukur berdasarkan skala ordinal. 

c. Anak keberapa dalam keluarga adalah posisi pemuda 
dalam susunan anak dalam keluarganya yang diukur 
dengan skala nominal. 

d. Status pekerjaan orang tua adalah mata pencarian utama 
orang tua yang memberikan kontribusi pada penghasilan 
keluarga, dengan skala nominal dan dikategorikan 
menjadi peternak, buruh, pedagang dan lain-lain. 

e. Kekosmopolitan yaitu kemampuan dan keterbukaan 
responden dalam menerima dan mencari informasi atau 
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ide-ide baru yang berhubungan dengan berbagai sumber 
informasi tentang usaha peternakan yang dinyatakan 
dengan frekuensi (satuan kali dalam 1 bulan) dan 
dikategorikan dengan skor pernah dan tidak pernak. 

 
2. Faktor Eksternal 

a. Sosialisasi pekerjaan peternakan adalah pembinaan dan 
pengembangan budidaya peternakan yang diperoleh 
pemuda dari orang tua berupa kegiatan-kegiatan 
manajemen peternakan, yang diukur dengan skala 
ordinal dan diketegorikan skor ya, kadang-kadang dan 
tidak pernah. 

b. Informasi dari luar tentang usaha peternakan adalah 
segala sesuatu informasi yang diterima pemuda dari luar 
tentang peternakan baik melalui media cetak, elektronik 
maupun melalui penyuluhan, yang diukur dengan skala 
nominal dan dikategorikan dengan skor pernah dan 
tidak pernah. 

 
3.  Persepsi  

Persepsi tentang peternakan adalah tanggapan, 
interpretasi atau pendapat pemuda tentang usaha peternakan 
yang dikaitkan dengan kondisi dirinya dengan lingkungan 
dimana pemuda pemuda tersebut berada. Ukur berdasarkan 
skala ordinal dengan menggunakan penilian skala likert 
(Durianto et al., 2001), yaitu sangat tidak baik, tidak baik, 
cukup baik, baik dan sangat baik. Indikator ciri atau sifat dari 
usaha peternakan domba yang meliputi nilai ekonomi, beban 
kerja fisik, waktu kerja dan prestise. 
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4. Minat   
Kecenderungan hati pemuda untuk mengembangkan 

usaha peternakan. Diukur berdasarkan skala ordinal dengan 
menggunakan penilaian skala likert (Durianto et al., 2001), 
yaitu berminat, cukup berminat dan tidak berminat. Indikator 
dari minat ini meliputi: membina hubungan sesama peternak, 
usaha yang dihasilkan uang, curahan sumberdaya, mencari 
informasi tentang usaha peternakan, adopsi inovasi, belajar 
tentang usaha peternakan, membersinkan kandang, merawat, 
mengobati dan mengawinkan. 

3.4 Instrumentasi  
Pengumpulan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan kuesioner dan terdiri dari: 
1. Bagian pertama berkaitan dengan identitas responden 

yang merupakan syarat bagi responden untuk 
mengisinya. 

2. Bagian kedua berkaitan persepsi pekerjaan di usaha 
peternakan. 

3. Berkaitan dengan minat pekerjaan dibidang usaha 
peternakan. 

3.5 Analisis Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian diolah dan 

dianalisis dengan:  
1. Analisis deskriptif yaitu, melihat keragaman faktor 

internal dan eksternal yang meliputi: tingkat pendidikan, 
status pernikahan, pekerjaan orang tua, kekosmopolitan 
dan anak ke berapa dalam keluarga serta sosialisasi 
peternakan dari orang tua dan informasi dari luar 
tentang tentang usaha peternakan. 



24 
 

2. Uji rank Spearman, digunakan untuk mengetahui 
hubungan tingkat pendidikan, sosialisasi pekerjaan 
peternakan dan persepsi pemuda dengan minat pemuda 
terhadap usaha peternakan. 

푟s= 1 - ∑ 	
	( 	– 1)	

 

rs = Nilai korelasi antara profil pemuda dengan 
persepsi dan minat terhadap usaha peternakan. 

di = selisih peringkat ke-1 antara variable terikat 
dengan variable bebas. 
N = jumlah sampel pemuda. 

 
3. Uji korelasi Chi-Square, digunakan untuk mengetahui 

hubungan status pernikahan, anak keberapa dalam 
keluarga, pekerjaan orang tua, kekosmopolitan dan 
informasi dari luar tentang usaha peternakan dengan 
minat pemuda terhadap usaha peternakan. 

 

푥 =
(푂 − 퐸 )

퐸푖푗
 

X2 = hasil Chi-Square hitung  
Qij= jumlah observasi untuk kasus-kasusyang 

dikategorikan dalam baris ke-i pada kolom ke-j. 
Eij = banyaknya kasus yang diharapkan di bawah H0 

untuk dikategorikan baris ke-i dalam kolom ke-
j. 
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3.6 Definisi Operasional 

1. Persepsi adalah pandangan atau pemahaman seseorang 
terhadap suatu obyek berdasarkan pengalaman, keadaan 
diri sendiri dan lingkungan. 

2. Minat adalah keinginan seseorang yang timbul dari 
perasaanya untuk mengetahui sesuatu kegiatan atau 
aktivitas lainnya.  

3. Pemuda adalah rentang usia seseorang antara 17-25 tahun, 
pada masa ini terjadi perubahan fisik yang diikuti oleh 
psikologi. 

4. Usaha peternakan adalah suatu tempat di permukaan bumi 
dimana peternakan diselenggarakan. Usaha ini meliputi 
memelihara ternak dan penjualannya. 

5. Usaha sambilan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 
mendapatkan penghasilan tambahan disamping 
penghasilan pokok. 

 
 

 


