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BAB 3   

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Tujuan penelitian adalah mengetahui tingkat kesiapan peternak untuk pengembangan 

biogas terkait kurangnya ketersediaan lahan pembangunan biodigester di Desa Wiyurejo, 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

kuantitatif. Suharsimi Arikunto (2007) menyebutkan penelitian kuantitatif merupakan 

kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya 

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil 

keputusan. 

Penelitian kuantitatif dalam studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kondisi dan 

tingkat kesiapan peternak untuk pengembangan biogas di Desa Wiyorejo yang selanjutnya 

dapat digunakan untuk mengetahui rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kesiapan peternak di Desa Wiyorejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang sehingga 

pengembangan biogas dapat berjalan optimal. 
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3.2 Diagram Penelitian 

 

Gambar 3.1 Diagram Penelitian
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3.3 Metode Pengambilan Sample 

Sample dalam penelitian ini digunakan untuk dua analisis, yaitu analisis distribusi 

frekuensi, IPA yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Sample Penelitian 
No. Sample Analisis 

1. Peternak Non Biogas - Distribusi Frekuensi 

- Importance Performance Analysis 

 

Sample yang pertama adalah untuk peternak Desa Wiyurejo.Teknik yang digunakan 

dalam pengambilan sampel pada studi ini yaitu simpe random sampling. Penggunaan teknik 

sampel ini bertujuan untuk memilih sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu yang 

telah diterapkan, yaitu peternak non pengguna biogas. Penggunaan peternak non biogas 

sebagai sample karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan peternak 

dalam pengembangan biogas terkait keterbatasan lahan. Peternak yang masih belum 

menggunakan biogas sampai saat ini terindikasi mengalami permasalahan keterbatasan 

lahan. Sehingga melalui analisis distribuis frekuensi dapat diketahui berapa persen peternak 

yang kekurangan lahan untuk pembangunan biogas. Selain itu, untuk mengetahui tingkat 

kepuasan dan kepentingan peternak terhadap kinerja pemerintah dalam program 

pengembangan biogas di Desa Wiyurejo. Tingkat kepuasan dan kepentingan akan diketahui 

melalui Importance Performance Analysis (IPA). Teknik penentuan sampel pada penelitian 

ini menggunakan metode Slovin.  

2(e) N  1

N
  n  


  

Dimana: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Margin error (prosentase kesalahan karena ketidaktelitian = 10%) 

Berdasarkan Kepala Kelompok Ternak Desa Wiyurejo yang menyebutkan bahwa 

terdapat populasi peternak yang aktif di Desa Wiyurejo sebanyak 807 peternak.Jumlah 

pengambilan sampel untuk masing-masing dusun dibagi dan disesuaikan dengan kriteria 

yaitu peternak yang belum memiliki biogas dan jumlah peternak yang dimiliki masing-

masing dusun.Hal ini bermaksud untuk mengetahui besarnya prosentasi kurangnya lahan 

yang dimiliki oleh peternak dan tingkat kepuasan dan kepentingan terhadap pengembangan 

biogas yang telah ada di Desa Wiyurejo. 
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2(e) N + 1

N
  =n   

2(0,1) 807  1

807
  n  


  

  n   88 sampel 

Dari hasil perhitungan slovin diketahui bahwa sample yang digunakan sebanyak 88 

peternak. Setelah diketahui jumlah sample seluruh desa kemudian diproporsikan ke masing-

masing dusun. Menggunakan prosentase peternak non biogas di masing-masing dusun. 

Jumlah persebaran sample peternak di masing-masing dusun dapat dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Peternak Non Biogas 

Dusun 
Peternak 

Non Biogas 
Prosentase Jumlah Sample 

Kalangan 517 65% 57 

Wiyu 129 16% 14 

Bagean 161 19% 17 

Jumlah 807 100% 88 

3.4 Variabel Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian untuk memetakan lahan potensial yang dapat dibangun 

untuk reaktor biogas, maka melalui teori dan studi terdahulu yang terkait mengenai 

penelitian ini ditetapkan beberapa variabel yang akan dipaparkanpada Tabel 3.3 
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Tabel 3.3 Variabel dalam Penelitian 
No Tujuan Variabel Sub Variabel Parameter Sumber 

1. Mengetahui kondisi 

permasalahan utama 

dalam pengembangan 

biogas di Desa Wiyurejo 

Alasan 

kepemilikan 

biogas 

Biaya Kemampuan peternak dalam membayar Cu Thi Thien Thu, 

dkk (2012) Jumlah ternak Jumlah kepemilikan ternak masing-masing peternak 

Luas lahan Luas lahan kosong yang dapat digunakan untuk 

membangun instalasi biogas 

Informasi Ketersediaan informasi terkait pengembangan 

biogas 

Tenaga kerja Ketersediaan tenaga kerja untuk pembangunan 

instalasi biogas 

2. Mengetahui persepsi 

peternak terhadap 

kinerja pemerintah 

terhadap upaya 

pengembangan biogas di 

Desa Wiyurejo 

Tingkat 

Kepuasan dan 

Kepentingan 

Biaya Aplikasi  Bantuan pemerintah memberi keringanan 

pembayaran biaya pembangunan 

 Bantuan pemerintah dalam kemudahan 

mendapatkan bantuan dana 

 Bantuan dalam kemudahan sistem pembayaran 

kredit 

Garjita, Iputu, dkk. 

(2014). Strategi 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelompok Tani 

Hutan Ngudi 

Makmur Di Sekitar 

Kawasan Taman 

Nasional Gunung 

Merapi 

Informasi  Adanya informasi dan sosialisasi mengenai 

teknologi biogas 

 Adanya informasi dan sosialisasi mengenai 

pengelolaan biogas 

Sarana dan prasarana  Kemudahan peternak dalam mendapatkan alat 

pembangunan biogas 

 Bantuan kemudahan peternak dalam 

mendapatkan bahan pembangunan biogas 

 Bantuan kemudahan peternak dalam 

mendapatkan tenaga kerja pembangunan biogas 

Kebijakan  Kemudahan peternak untuk mengajukan aplikasi 

pembangunan biogas 

 Kemudahan peternak untuk menyampaikan 

pertanyaan mengenai pengelolaan biogas 

 Kemudahan peternak untuk menyampaikan 

keluhan terkait pengelolaan biogas 

 Kemudahan peternak dalam menyampaikan 

saran dan masukan terkait pengembangan biogas 

3. Mengetahui tingkat 

kesiapan peternak Desa 

Wiyurejo dalam 

Usaha komunitas 

(Community 

effort) 

 Tingkat kepedulian 

 Tingkat pemahaman 

Lamanya usaha 

 Tingkat Kepedulian dalam mengatasi masalah 

keterbatasan lahan 

Plested, Barbara A, 

dkk. (2006). 

Community 
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No Tujuan Variabel Sub Variabel Parameter Sumber 

mengatasi permasalahan 

keterbatasan lahan untuk 

pengembangan biogas 

 Tingkat Pemahaman solusi untuk mengatasi 

masalah keterbatasn lahan 

 Lamanya Usaha untuk mengatasi masalah 

keterbatsan lahan 

Readiness: A. 

Handbook for 

Successful Change: 

7. 

Pengetahuan 

komunitas 

mengenai usaha 

(Community 

knowledge of the 

effort) 

 Tingkat kesadaran 

 Tingkat pengetahuan 

Tingkat kekuatan/kelemahan 

 Tingkat kesadaran komunita sterhadap kegiatan/ 

usaha 

 Tingkat pengetahuan komunitas terhadap 

kegiatan/ usaha 

 Tingkat kekuatan darikegiatan/ usaha 

 Tingkat kelemahan dari kegiatan/ usaha 

Kepemimpinan 

(Leadership) 
 Pengaruh pemimpin 

 Keterlibatan pemimpin 

 Dukungan pemimpin 

 Pengaruh Peran Pemimpin dalam mengatasi 

masalah keterbatasan lahan 

 Tingkat Keterlibatan Pemimpin dalam mengatasi 

masalah keterbatasan lahan 

 Tingkat Dukungan Pemimpin dalam mengatasi 

masalah keterbatasan lahan 

Kondisi 

komunitas 

(Community 

Climate) 

 Kontribusi komunitas 

 Sikap komunitas 

 Tingkat hambatan 

 Tingkat Dukungan / Kontribusi Komunitas dalam 

mengatasi masalah keterbatasan lahan 

 Sikap Komunitas dalam mengatasi masalah 

keterbatasan lahan 

 Tingkat Hambatan dalam mengatasi masalah 

keterbatasan lahan 

Pengetahuan 

komunitas 

tentang 

permasalahan 

(Community 

Knowledge 

about issue) 

 Ketersediaan informasi 

 Ketersediaan data 

 Pengetahuan komunitas 

 Ketersediaan Informasi mengenai permasalahan 

keterbatasan lahan 

 Ketersediaan Data mengenai permasalahan 

keterbatasan lahan 

 Tingkat Pengetahuan Komunitas Terkait  

permasalahan keterbatasan lahan 

Sumber yang 

terkait dengan 

permasalahan 

(Resources 

Related to the 

issue) 

 Sikap komunitas mengenai 

usaha 

 Dukungan komunitas 

mengenai usaha 

Tingkat kepuasan komunitas 

terhadap evaluasi usaha 

 Tingkat Kebutuhan dan Intensitas permasalahan 

keterbatasan lahan 

 Ketersediaan Komunitas untuk Memberi Bantuan 

menyelesaikan permasalahan keterbatasan lahan 

 Intensitas Usulan Bantuan dari Pihak Luar untuk 

menyelesaikan permasalahan keterbatasan lahan 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Survei Primer 

Survei primer dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting di lapangan terkait 

permasalahan yang akan diteliti. Survei primer merupakan metode untuk pengumpulan data 

primer yang diambil dari lapangan oleh peneliti. Survei primer ini akan dijelaskan sebagai 

pada Tabel 3.4 

Tabel3.4 Metode pengambilan data survei primer 
No. Metode Survei Sumber Data Data yang Diperlukan 

1. Observasi 

lapangan 

Pengamatan observasi 

eksisting terhadap kebutuhan 

dan ketersediaan lahan di Desa 

Wiyurejo, Kecamatan Pujon  

1. Karakteristik Lahan Desa Wiyurejo 

a. Kebutuhan lahan 

b. Ketersediaan lahan 

Pengamatan/observasi 

terhadap karakteristik 

peternak dalam pembangunan 

biogas 

2. Karakteristik Peternak 

a. Ketersediaan Hewan Ternak 

b. Persebaran Peternak 

c. Minat peternak untuk membangun 

reaktor biogas 

2. Wawancara Instansi atau lembaga terkait: 

a. Dinas peternakan 

b. Biogas Rumah (Biru) 

c. Koperasi Susu SAE 

d. Peternak 

1. Wawancara terhadap Dinas 

peternakan mengenai kebijakan 

pengembangan biogas di Desa 

Wiyurejo, Kecamatan Pujon 

2. Wawancara terhadap Biru mengenai 

kriteria yang harus dipenuhi peternak 

untuk membangun reaktor biogas 

3. Wawancara terhadap Koperasi Susu 

SAE mengenai minat peternak dalam 

membangun biogas 

4. Wawancara terhadap peternak 

mengenai permasalahn yang dihadapi 

berkaitan dengan penggunaan lahan 

dalam membangun reaktor biogas 

3. Kuisioner 

Tertutup 

Kuisioner atau daftar 

pertanyaan 

1. Kuisioner pada peternak mengenai 

tingkat kepuasan dan kepentingan 

terhadap kinerja pelayanan 

pengambangan biogas di Desa 

Wiyurejo 

2. Kuisioner kesiapan komunitas 

mengenai pengembangan biogas 

kepada masyarakat yang dianggap 

paling memahami kondisi komunitas 

di Desa Wiyurejo 

 

3.5.2 Survei Sekunder 

Survei sekunder dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi berupa dokumen 

atau kebijakan dari sebuah instansi atau dinas pemerintahan Desa Wiyurejo. Metode 

pengambilan data sekunder dapat dilihat pada Tabel 3.5 
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Tabel 3.5 Metode pengambilan data survei sekunder 
No. Sumber Data Jenis Data 

1.  BAPPEDA a. Peta Persebaran Permukiman 

b. Peta Persil Kabupaten Malang, khususnya Desa 

Wiyurejo 

2.  Dinas PU a. Persebaran Permukiman Desa Wiyurejo 

3.  Dinas Peternakan a. Data Jumlah dan Kepemilikan Sapi 

b. Jumlah dan Persebaran Biogas 

4.  Koperasi Susu SAE Pujon a. Jumlah dan Persebaran Biogas 

b. Jumlah pengajuan pembangunan biogas 

c. Data-data terkait biogas di Desa Wiyurejo 

3.6 Metode Analisis 

3.6.1 Deskriptif Kuantitatif 

Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi 

penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Mengumpulkan data 

secara sistematis mengenai fakta-fakta dari objek yang diteliti dengan menggabungkan 

variabel yang terlibat di dalamnya kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori dan literatur. 

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 

persepsi peternak mengenai kendala yang dialami sehingga sampai saat ini masih belum 

menggunakan biogas. Variabel yang digunakan dalam metode analisis ini adalah: 

1. Keterbatasan uang 

2. Ketidakcukupan jumlah sapi 

3. Ketidakcukupan lahan yang dimiliki 

4. Keterbatasan informasi 

5. Keterbatasan tenaga kerja 

3.6.2 Analisis IPA (Importance Performance Analysis) 

Analisis IPA digunakan untuk mengetahui persepsi peternak terhadap kinerja 

program pengembangan biogas yang telah ada di Desa Wiyurejo. Atribut-atribut yang dinilai 

dilihat kondisi pelayanannya terhadap masyarakat. Sasaran responden dari analisis IPA 

adalah peternak di Desa Wiyurejo yang belum memiliki instalasi biogas. Tabel 3.1 adalah 

atribut-atribut IPA yang dievaluasi dalam penelitian. 

Tabel 3. 1 Atribut-Atribut Analisis IPA 
Variabel Sub Variabel No. Atribut/ Pertanyaan Sumber 

Biaya 

 Bantuan pemerintah 

memberi keringanan 

pembayaran biaya 

pembangunan 

 Bantuan pemerintah 

dalam kemudahan 

mendapatkan bantuan 

dana 

1.  Jumlah bantuan dana dari Biogas 

Rumah (Biru) untuk pembangunan 

biogas 

Kelompok Tani Hutan 

Ngudi Makmur Di 

Sekitar Kawasan 

Taman Nasional 

Gunung Merapi 
2.  Akses untuk mendapatkan bantuan 

dana potongan biaya 

3.  Akses untuk mendapatkan bantuan 

kredit 

4.  Jumlah biaya yang harus 

dibayarkan dalam kredit 

5.  Jangka waktu pembayaran cicilan 
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Variabel Sub Variabel No. Atribut/ Pertanyaan Sumber 

 Bantuan dalam 

kemudahan sistem 

pembayaran kredit 

6.  

Jumlah cicilan yang harus dilunasi 

Informasi 

 Adanya informasi dan 

sosialisasi mengenai 

teknologi biogas 

 Adanya informasi dan 

sosialisasi mengenai 

pengelolaan biogas 

7.  Informasi dari pemerintah desa 

mengenai pengembangan biogas 

8.  Informasi dari pemerintah desa 

mengenai perkembangan 

pembangunan biogas 

9.  Informasi dari pemerintah desa 

mengenai hambatan dalam 

pengembangan biogas 

10.  Informasi dari pemerintah desa 

mengenai isu keterbatasan lahan 

dalam pengembangan biogas 

11.  Informasi dari pemerintah desa 

mengenai solusi untuk mengatasi 

keterbatasn lahan dalam 

pengembangan biogas 

12.  Informasi dari koperasi mengenai 

teknik pengelolaan biogas 

13.  Sosialisasi dari koperasi mengenai 

teknik pengelolaan biogas 

14.  Informasi dari koperasi mengenai 

teknik pengelolaan biogas terkait 

keterbatsan lahan 

15.  Sosialisasi dari koperasi mengenai 

teknik pengelolaan biogas terkait 

keterbatsan lahan 

Sarana 

dan 

Prasarana 

 Kemudahan peternak 

dalam mendapatkan alat 

pembangunan biogas 

 Bantuan kemudahan 

peternak dalam 

mendapatkan bahan 

pembangunan biogas 

 Bantuan kemudahan 

peternak dalam 

mendapatkan tenaga 

kerja pembangunan 

biogas 

16.  Bantuan dari koperasi untuk 

mendapatkan alat pembangunan 

17.  Bantuan dari Koperasi untuk 

mendapatkan alat pengelolaan 

18.  Bantuan dari koperasi untuk 

mendapatkan bahan pembangunan 

19.  Bantuan dari koperasi untuk 

mendapatkan tenaga kerja 

pembangunan 

20.  Bantuan dari pemerintah desa 

untuk mengajukan permohonan 

pembangunan biogas 

21.  Bantuan dari pemerintah desa 

untuk mengajukan permohonan 

pembangunan biogas bagi peternak 

yang kekurangan lahan 

Kebijakan 

 Kemudahan peternak 

untuk mengajukan 

aplikasi pembangunan 

biogas 

 Kemudahan peternak 

untuk menyampaikan 

pertanyaan mengenai 

pengelolaan biogas 

 Kemudahan peternak 

untuk menyampaikan 

keluhan terkait 

pengelolaan biogas 

22.  Akses untuk mengajukan 

pertanyaan terkait permohonan 

pembangunan biogas 

23.  Akses untuk mengajukan 

pertanyaan terkait teknik 

pengelolaan biogas 

24.  Akses untuk mengajukan 

pertanyaan mengenai teknologi 

bagi peternak yang kekurangan 

lahan 

25.  Bantuan dari pemerintah desa 

untuk mencari solusi bagi peternak 

yang ingin menjakukan 
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Variabel Sub Variabel No. Atribut/ Pertanyaan Sumber 

 Kemudahan peternak 

dalam menyampaikan 

saran dan masukan 

terkait pengembangan 

biogas 

permohonan, tetapi terhalang oleh 

keterbatasan lahan 

26.  Akses untuk menyampaikan 

complain terkait kendala dalam 

pengelolaan biogas 

27.  Bantuan dari pemerintah desa  

untuk menyampaikan complain 

terkait kendala dalam pengelolaan 

biogas 

28.  Akses untuk menyampaikan saran 

dan masukan terkait kendala dalam 

pengelolaan biogas 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan tingkat kepuasan dan tingkat 

kepentingan peternak yang memiliki biogas adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung tingkat kesesuaian dengan rumus: 

TK = 

   

Tingkat kesesuaian digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat. 

2. Menghitung letak titik-titik variabel pada diagram kartesius dengan menggunakan 

rumus: 

 

 

Keterangan :  

n : jumlah responden 

X : Skor rata-rata tingkat pelaksanaan/kepuasan 

Y : Skor rata-rata tingkat kepentingan 

3. Menghitung letak perpotongan dua garis tegak lurus pada diagram cartesius, dengan 

rumus sebagai berikut: 

= ∑ Xi𝑛
𝑖=1     = ∑ Yi𝑛

𝑖=1  

    K    K  

Keterangan:  

K = Banyaknya variabel yang dapat memengaruhi kepuasan pelanggan 

4. Penentuan variabel yang masuk pada 4 kuadran yang tersedia pada diagram kartesius. 

Output dari hasil analisis IPA digunakan sebagai masukan dalam rekomendasi 

pengembangan pemanfaatan limbah kotoran ternak terutama bagi masyarakat yang telah 

memiliki biogas.  
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3.6.3 Community Readiness Model 

Tingkat kesiapan komunitas dapat diketahui melalui penilaian kesiapan komunitas 

berdasarkan enam dimensi atau variabel kesiapan (Plested, Edwards, & Jumper-Thurman, 

2006). Kesiapan digunakan untuk mengetahui sejauh mana komunitas siap untuk mengambil 

tindakan dalam suatu isu atau permasalahan. Untuk mengukur kesiapan komunitas, terdapat 

dimensi kesiapan yang merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kesiapan komunitas 

untuk mengambil tindakan terhadap isu/masalah (Plested, Edwards, & Jumper-Thurman, 

2006). Dimensi kesiapan terdiri dari enam dimensi, antara lain:  usaha komunitas 

(community efforts), pengetahuan komunitas terhadap usaha (community knowledge of 

efforts) kepemimpinan(leadership), kondisi komunitas (community climate), pengetahuan 

komunitas tentang isu (community knowledge about issue), sumber terkait dengan 

permasalahan (resources related to the issue).  

Dimensi atau variabel kesiapan adalah faktor-faktor kunci yang mempengaruhi 

kesiapan komunitas untuk mengambil tindakan terhadap sebuah isu. Enam dimensi 

diidentifikasi dan diukur dalam model kesiapan komunitas. Beberapa dimensi tersebut 

(Plested, Edwards, & Jumper-Thurman, 2006), antara lain: 

1. Usaha Komunitas (Community Effort) 

Usaha komunitas digunakan untuk mengetahui sampai tingkatan mana usaha, 

program, atau kebijakan yang sudah dijalankan untuk membahas isu tersebut. 

2. Pengetahuan Komunitas Mengenai Usaha (Community Knowledge about Effort) 

Pengetahuan digunakan untuk melihat sampai tingkatan mana komunitas mengetahui 

tentang usaha lokal yang dijalankan, serta apakah usaha-usaha tersebut sudah dapat 

diketahui oleh seluruh masyarakat.  

3. Kepemimpinan (Leadership) 

Kepemimpinan digunakan untuk mengetahui sampai tingkatan mana pemimpin 

berpengaruh terhadap komunitas dalam mendukung isu tersebut. 

4. Kondisi Komunitas (Community Climate) 

Kondisi komunitas dapat dilihat dari sikap komunitas terhadap usaha, serta 

kontribusi komunitas terhadap usaha. 

5. Pengetahuan Komunitas Mengenai Isu (Community Knowledge about Issue) 

Pengetahuan komunitas mengenai isu digunakan untuk mengetahui sampai tingkatan 

mana komunitas mengetahui mengenai isu. 
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6. Sumberdaya Terkait Isu (Resources Related To The Issue) 

Sumberdaya terkait isudigunakan untuk mengetahui sampai tingkatan apa 

sumberdaya lokal, orang, waktu, uang, ruang dan lain-lain yang tersedia untuk 

mendukung usaha tersebut. 

Menurut Plested dkk (Plested, Edwards, & Jumper-Thurman, 2006), berikut 

merupakan langkah-langkah dalam penilaian kesiapan komunitas, antara lain: 

1. Mengidentifikasi issue, yaitu upaya pengembangan biogas dengan kondisi lahan 

yang terbatas untuk pembangunan 

2. Menentukan “masyarakat/komunitas” yang akan dijadikan sebagai sampel untuk 

mendapatkan informasi mengenai issue mengenai keterbatasan lahan dalam 

pembangunan biogas. Dalam penelitian ini wilayah studi di Desa Wiyurejo, 

Kecamatan Pujon sehingga sample penelitian yang digunakan merupakan tokoh 

masyarakat dan ketua kelompok masyarakat atau organisasi yang terdapat di Desa 

Wiyurejo. 

3. Menentukan key respondent interviews yang dianggap paling mengetahui kondisi 

komunitas dan isu yang ada mengenai pengembangan biogas di Desa Wiyurejo. 

Responden kunci memberikan penilaian kesiapan komunitas dengan menjawab 

kuisioner yang telah disediakan. Dalam Community Readiness Handbook (Plested, 

Edwards, & Jumper-Thurman, 2006), diperlukan 4 – 6 orang narasumber yang dinilai 

sebagai responden kunci yang mampu memberikan informasi dalam upaya 

pengembangan biogas. 

Dalam studi ini diambil 6 responden kunci yang dianggap sesuai kriteria tersebut. 

Daftar responden yang digunakan dalam penelitian pengembanganbiogas desa 

Wiyurejo dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Responden Kunci Desa Wiyurejo 
No. Responden 

1.  Bapak Mufid Farid, Kepala Desa Wiyurejo 

2.  Bapak Sugeng, Kepala Kelompok Ternak Dusun Kalangan 

3.  Bapak Suwarno, Kepala kelompok ternak Dusun Wiyu 

4.  Bapak Nur Rohmat, Kepala kelompok ternak Dusun Bagean 

5.  
Bapak Kayin, Kepala Pengembanga Biogas Koperasi Susu 

SAE Kecamatan Pujon 

6.  
Bapak Yoko, Sekretaris Pengembangan Biogas Koperasi 

Susu SAE Kecamatan Pujon 

 

Ke enam responden kunci tersebut dinilai sebagai pihak yang mampu menjelaskan 

kondisi komunitas terkait pengembangan biogas di Desa Wiyurejo. Kepala Desa 

Wiyurejo merupakan pemimpin desa yang pasti mengetahui kondisi masyarakat dan 
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mengetahui mengenai hubungan desa dengan pihak luar, sebagai salah satu contoh 

adalah hubungan dengan pihak luar mengenai pengembangan biogas. Kepala 

kelompok ternak dari ketiga dusun juga dimasukkan sebagai responden kunci karena 

segala sesuatu yang berkaitan dengan peternak dan biogas yang berhubungan dengan 

dusun yang bersangkutan pasti melalui kepala kelopok ternak sehingga dianggap 

sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat dan perkembangan biogas 

di dusun tersebut. Responden kunci yang berikutnya adalah perwakilan pihak 

koperasi dari bidang pengembangan biogas. Segala hal yang berkaitan dengan biogas 

akan dilaporkan ke koperasi sehingga koperasi pasti mengetahui kondisi 

perkembangan biogas di wilayah seluruh Kecamatan Pujon, termasuk Desa 

Wiyurejo. 

4. Setelah dilakukan wawancara dengan responden kunci dan mendapatkan nilai 

kesiapan mayarakat Desa Wiyurejo, maka dilanjutkan dengan merekap hasil dari 

penilaian kesiapan komunitas untuk masing-masing dari enam dimensi kesiapan, 

serta selanjutnya dilakukan skor secara keseluruhan. 

5. Mengembangkan strategi berdasarkan tingkatan kesiapan komunitas. 

Skoring adalah sebuah proses atau langkah-langkah untuk menilai kesiapan 

komunitas berdasarkan enam dimensi atau variabel yang digunakan (Plested, Edwards, & 

Jumper-Thurman, 2006). Berikut merupakan langkah-langkah perhitungan yang disertai 

dengan contohnya. Skoring adalah sebuah proses atau langkah-langkah untuk menilai 

kesiapan komunitas berdasarkan enam dimensi, yaitu:  

1. Responden kunci memberikan penilaian kesiapan komunitas Desa Wiyurejo pada 

lembar skoring. Setiap responden kunci menempatkan skor pada tabel yang 

disediakan dengan menggunakan skor untuk setiap dimensi dari setiap interview.  

2. Setelah dilakukan skoring untuk setiap dimensi, selanjutnya dilakukan perhitungan 

untuk setiap dimensi, lalu dibagi dengan jumlah responden. Dalam penelitian ini 

jumlah responden sebanyak 6 responden, namun contoh perhitungan total tiap 

dimensi terdapat sebanyak enam (responden). 

3. Untuk mendapatkan total dari tahap kesiapan komunitas, selanjutnya dilakukan 

perhitungan total dari semua skor terhitung, lalu dibagi dengan jumlah enam dimensi. 

4. Selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama untuk semua dimensi dan kemudian 

skor yang didapatkan ditotal, misalnya:  

Dimensi Usaha Komunitas :      2.84  

Dimensi Pengetahuan Komunitas Mengenai Usaha :  3.76  
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Dimensi Kepemimpinan :      4.67  

Dimensi Kondisi Komunitas :     3.32  

Dimensi Pengetahuan Komunitas Mengenai Isu :   2.27  

Dimensi Sumber terkait Isu/ Permasalahan :    3.83  

Jumlah :       20.7  

20.7 : 6 (jumlah dimensi) = 3.4 

Setelah mendapatkan nilai kesiapan dari komunitas lalu ditentukan  tangga kesiapan 

komunitas, seperti yang dicantumkan dalam BAB II.  Berdasarkan tangga kesiapan tersebut 

diketahui kondisi komunitas sehingga dapat diberikan penanganan yang sesuai dengan 

tingkat kesiapannya. Selain itu dalam (Plested, Edwards, & Jumper-Thurman, 2006) juga 

terdapat strategi berdasarkan tangga kesiapan komunitas untuk meningkatkan kesiapan 

komunitas Desa Wiyurejo dalam upaya pengembangan biogas. 

Dalam penilaian kesiapan berdasarkan responden kunci menggunakan skoring satu 

sampai lima. Untuk mempermudah penilaian skoring tersebut maka dibuat parameter 

berdasarkan variable dan juga skor.  Penggunaan skala likert dalam skoring penilaian 

kesiapan karena skala likert umumnya digunakan untuk mengukur sikap atau respons 

seseorang terhadap suatu objek. Pengungkapan sikap dengan menggunakan skala likert 

sangat popular di kalangan para peneliti. Hal ini dikarenakan selain praktis, skala likert yang 

dirancang dengan baik pada umumnya memiliki reliabilitas yang memuaskan (Risnita, 

2012). Skala likert menggunakan beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku 

individu dengan merespon 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaan, sangat setuju, setuju, 

tidak memutuskan, tidak setuju, dan sangat tidak setuju (Budiaji, 2013). Namun dalam 

penelitian ini pengukuran nilai disesuaikan dengan variable dan pertanyaan yang dibutuhkan 

untuk mengetahui tingkat kesiapan peternak Desa Wiyurejo dalam pengembangan biogas. 

Berikut adalah parameter pertanyaan yang digunakan dalam penelitian penilaian 

tingkat kesiapan komunitas dalam pengembangan biogas di Desa Wiyurejo.
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A. Parameter Penilaian Tingkat Kesiapan 

1. Usaha Komunitas (Community Effort) 

Variabel Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Peduli 

2 

Tidak Peduli 
3 

Netral 
4 

Peduli 
5 

Sangat Peduli 

Usaha 

Komunitas 

(Community 

Effort) 

Tingkat Kepedulian 

komunitas terhadap usaha 

desa untuk mengatasi 

masalah keterbatasan lahan 

Keterlibatan/keikutsertaan 

komunitas dalam aktivitas 

organisasi sosial, misalnya 

dalam diskusi/sosialisasi 

 

Tidak 

mengikuti 

organisasi 

sosial dan 

tidak pernah 

mengikuti 

kegiatan 

diskusi/sosialis

asi/korrdinasi 

sama sekali 

Tidak mengikuti 

organisasi sosial, 

tetapi pernah 

mengikuti 

kegiatan 

diskusi/sosialisasi/

korrdinasi 

koordinasi 

 

Mengikuti 

organisasi 

sosial, tetapi 

jarang 

mengikuti 

kegiatan 

diskusi/sosialis

asi/korrdinasi 

 

Mengikuti 

organisasi sosial 

dan sering 

mengikuti 

kegiatan 

diskusi/sosialisasi/

korrdinasi 

 

Mengikuti 

organisasi sosial 

dan selalu rutin 

mengikuti 

kegiatan 

diskusi/sosialisasi/

korrdinasi 

 

Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Memahami 

2 

Tidak Memahami 
3 

Netral 
4 

Memahami 

5 

Sangat 

Memahami 

Tingkat Pemahaman 

komunitas terhadap usaha 

untuk mengatasi masalah 

keterbatasan lahan 

Kemampuan komunitas 

dalam menjelaskan dan 

mengembangkan usaha 

Tidak 

mengetahui 

usaha yang 

dijalankan 

sama sekali 

Hanya sekadar 

mengetahui usaha 

yang dijalankan, 

namun tidak dapat 

menjelaskan usaha 

yang dijalankan 

Hanya mampu 

menyebutkan 

usaha yang 

dijalankan 

Dapat menjelaskan 

dan 

mengembangkan 

usaha yang 

dijalankan 

Dapat menjelaskan 

dan 

mengembangkan 

usaha yang 

dijalankan mulai 

dari penyelenggara 

hingga pelaksana 

usaha 

Sub Variabel Keterangan 
1 

0 – 1 Tahun 

2 

> 1 – 2 Tahun 

3 

> 2 – 3 Tahun 

4 

> 3 – 4 Tahun 

5 

> 4 Tahun 

Lamanya Usaha yang 

dilakukan komunitas untuk 

mengatasi masalah 

keterbatsan lahan 

Lamanya usaha komunitas 

mencoba menyelesaikan 

permasalahan 
 

0 – 1 Tahun 

 

> 1 – 2 Tahun 

 

> 2 – 3 Tahun 

 

> 3 – 4 Tahun 

 

> 4 Tahun 
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2. Pengetahuan komunitas mengenai usaha (Community knowledge of the effort) 

Variabel Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Memahami 

2 

Tidak 

Memahami 

3 

Netral 
4 

Memahami 

5 

Sangat 

Memahami 

Pengetahuank

omunitas 

mengenai 

usaha 

(Community 

knowledge of 

the effort)  

Tingkat kesadaran 

komunitas terhadap 

kegiatan/ usaha 

Kesadaran komunitas 

terhadap usaha desa 

untuk mengatasi 

masalah 

Tidak mengetahui 

usaha yang 

dijalankan sama 

sekali 

Hanya sekadar 

mengetahui 

usaha yang 

dijalankan, 

namun tidak 

memahami 

usaha yang 

dijalankan 

Memaha

mi usaha 

yang 

dijalanka

n 

Memahami 

usaha yang 

dijalankan 

tapi tidak 

ikut 

berpartisipasi 

Mengetahui dan 

ikut 

berpartisipasi 

dalam usaha 

yang dijalankan 

Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Tahu 

2 

Tidak Tahu 

3 

Netral 
4 

Tahu 

5 

Sangat Tahu 

Tingkat pengetahuan 

komunitas terhadap 

kegiatan/ usaha  

Kemampuan komunitas 

dalam menjelaskan 

usaha yang telah 

dilakukan 

Tidak mengetahui 

usaha yang 

dijalankan sama 

sekali 

Hanya sekadar 

mengetahui 

usaha yang 

dijalankan, 

namun tidak 

dapat 

menjelaskan 

usaha yang 

dijalankan 

Hanya 

mampu 

menyebut

kan usaha 

yang 

dijalanka

n 

Dapat 

menjelaskan 

dan 

mengembang

kan usaha 

yang 

dijalankan 

Dapat 

menjelaskan dan 

mengembangkan 

usaha yang 

dijalankan mulai 

dari 

penyelenggara 

hingga pelaksana 

usaha 

Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Membantu 

2 

Tidak 

Membantu 

3 

Netral 
4 

Membantu 

5 

Sangat 

Membantu 

Tingkat 

kekuatan/kelemahan 

dari kegiatan/ usaha  

Usaha yang dilakukan 

sangat membantu atau 

belum membantu untuk 

menyelesaikan masalah 

Usaha yang 

pernah dilakukan 

tidak mampu 

mengatasi 

permasalahan dan 

sudah tidak 

dilakukan lagi  

Usaha yang 

pernah 

dilakukan tidak 

mampu 

menyelesaikan 

permasalahan 

Usaha 

sedang 

dilakuka

n dan 

belum 

memberi

kan hasil 

Usaha telah 

dilakukan, 

tetapi hanya 

mampu 

mengatasi 

sebagian 

masalah 

Usaha yang 

telah dilakukan 

telah mampu 

menyelesaikan 

semua masalah 
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3. Kepemimpinan (Leadership) 

Variabel Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Berpengaruh 

2 

Tidak Berpengaruh 

3 

Netral 
4 

Berpengaruh 

5 

Sangat berpengaruh 

Kepemimpin

an 

(Leadership) 

Tingkat Pengaruh 

Peran Pemimpin 

terhadap usaha desa 

dalam mengatasi 

masalah keterbatasan 

lahan 

Kemampuan 

dalam 

memotivasi, 

memfasilitasi dan 

mengadvokasi 

masyarakat 

(keaktifan 

pemimpin) 

Pemimpin tidak 

memiliki 

keaktifan dalam 

memotivasi, 

memfasilitasi, dan 

mengadvokasi 

masyarakat sama 

sekali 

Pemimpin memiliki 

keaktifan dalam 

memotivasi 

masyarakat, namun 

tidak pernah 

memfasilitasi dan 

mengadvokasi 

masyarakat 

Pemimpin memiliki 

keaktifan dalam 

memotivasi masyarakat 

dan memfasilitasi 

masyarakat, namun 

tidak pernah 

mengadvokasi 

masyarakat 

Pemimpin aktif 

dalam 

memotivasi, 

memfasilitasi, 

dan 

mengadvokasi 

masyarakat, 

sehingga 

masyarakat 

mulai mau 

bergerak (tidak 

pasif) 

Pemimpin selalu 

aktif dalam 

memotivasi, 

memfasilitasi, dan 

mengadvokasi 

masyarakat, 

sehingga 

masyarakat mau 

bergerak (tidak 

pasif) 

Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Pernah 

2 

Tidak Pernah 

3 

Jarang 

4 

Sering 

5 

Sangat Sering 

Tingkat Keterlibatan 

Pemimpin dalam 

usaha komunitas 

untuk mengatasi 

masalah keterbatasan 

lahan 

Keterlibatan 

dalam melakukan 

kajian terhadap 

usaha 

Sangat Tidak 

Pernah 
Tidak Pernah Jarang Sering Sangat Sering 

Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Mendukung 

2 

Tidak Mendukung 

3 

Netral 
4 

Mendukung 

5 

Sangat Mendukung 

Tingkat Dukungan 

Pemimpin dalam 

usaha komunitas 

untuk mengatasi 

masalah keterbatasan 

lahan 

Memberikan 

dukungan kepada 

masyarakat dalam 

kerjasama secara 

kreatif dan 

inovatif 

Pemimpin tidak 

pernah 

mendukung 

anggota 

komunitas dalam 

kerjasama secara 

kreatif dan 

proaktif (tidak 

membimbing dan 

mengarahkan 

Pemimpin mendukung 

anggota komunitas 

dalam kerjasama secara 

proaktif, namun tidak 

mendukung dalam 

kerjasama secara 

kreatif, serta tidak 

membimbing dan 

mengarahkan seluruh 

anggota dalam 

Pemimpin mendukung 

anggota komunitas 

dalam kerjasama secara 

kreatif dan proaktif, 

namun tidak 

membimbing dan 

mengarahkan seluruh 

anggota dalam 

bekerjasama, sehingga 

Pemimpin 

mendukung 

anggota 

komunitas 

dalam kerjasama 

secara kreatif 

dan proaktif 

(membimbing 

dan 

mengarahkan 

Pemimpin selalu 

mendukung anggota 

komunitas dalam 

kerjasama secara 

kreatif dan proaktif 

(selalu 

membimbing dan 

mengarahkan 

seluruh anggota 

dalam bekerjasama) 
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4. Kondisi Komunitas (Community Climate) 

Variabel Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Mendukung 

2 

Tidak Mendukung 

3 

Netral 
4 

Mendukung 

5 

Sangat 

Mendukung 

Kondisi 

Komunitas 

(Community 

Climate) 

Tingkat Dukungan / 

Kontribusi Komunitas 

dalam usaha desa untuk 

mengatasi masalah 

keterbatasan lahan 

Peran yang 

diberikan 

komunitas 

terhadap usaha 

Komunitas tidak 

memiliki peran 

terhadap usaha sama 

sekali (Komunitas 

hanya sebagai 

anggota/pasif) 

Komunitas tidak 

memiliki peran, 

namun mau 

mendukung peran 

yang diberikan 

orang lain 

Komunitas memiliki 

peran terhadap usaha, 

namun belum terlibat 

dalam usaha, serta 

belum mampu terlibat 

dalam usaha 

Komunitas 

memiliki peran 

terhadap usaha 

dan memiliki 

peluang besar 

terlibat dalam 

usaha, serta 

mampu untuk 

terlibat dalam 

usaha 

Komunitas 

memiliki peran 

terhadap usaha 

dan sudah terlibat 

dalam usaha 

Sub Variabel Keterangan 
1 

Sangat Tidak Baik 

2 

Tidak Baik 

3 

Netral 
4 

Baik 

5 

Sangat Baik 

Sikap Komunitas 

terhadap usaha desa 

dalam mengatasi 

masalah keterbatasan 

lahan 

 Tingkat 

kepekaan dalam 

merespon 

kondisi atau 

kegiatan yang 

ada 

dilingkungan 

 Tingkat 

keterbukaan 

untuk 

mendengarkan, 

menerima saran, 

pendapat dan 

kritikan dari luar 

Komunitas tidak 

memiliki kepekaan 

dalam merespon 

kondisi atau 

kegiatan yang ada di 

lingkungan, serta 

tidak memiliki 

keterbukaan untuk 

mendengarkan, 

menerima saran, 

pendapat dan 

kritikan dari luar 

Komunitas tidak 

memiliki kepekaan 

dalam merespon 

kondisi atau 

kegiatan yang ada di 

lingkungan, serta 

tidak memiliki 

keterbukaan untuk 

mendengarkan, 

menerima saran, 

kritikan dari luar, 

namun komunitas 

mampu berpendapat 

Komunitas memiliki 

kepekaan dalam 

merespon kondisi atau 

kegiatan yang ada di 

lingkungan, namun 

tidak memiliki 

keterbukaan untuk 

mendengarkan, 

menerima saran, 

pendapat dan kritikan 

dari luar 

Komunitas 

memiliki kepekaan 

dalam merespon 

kondisi atau 

kegiatan yang ada 

di lingkungan, 

serta memiliki 

keterbukaan untuk 

mendengarkan, 

menerima saran, 

pendapat dan 

kritikan dari luar 

Komunitas 

memiliki kepekaan 

dalam merespon 

kondisi atau 

kegiatan yang ada 

di lingkungan, 

serta selalu 

memiliki 

keterbukaan untuk 

mendengarkan, 

menerima saran, 

pendapat dan  

kritikan dari luar 

Sub Variabel Keterangan 
1 

Sangat Tinggi 
2 

Tinggi 
3 

Sedang 

4 

Rendah 

5 

Sangat Rendah 

seluruh anggota 

dalam 

bekerjasama) 

bekerjasama 

(masyarakat sulit 

bergerak) 

masyarakat masih 

pasif) 

seluruh anggota 

dalam 

bekerjasama) 
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Tingkat Hambatan 

dalam usaha desa untuk 

mengatasi masalah 

keterbatasan lahan 

Kemampuan 

dalam menggali 

hambatan dari 

kegiatan/usaha 

Adanya hambatan 

sangat berpengaruh 

terhadap jalannya 

kegiatan/usaha 

Adanya hambatan 

berpengaruh 

terhadap jalannya 

kegiatan/usaha 

Adanya hambatan tidak 

terlalu berpengaruh 

terhadap jalannya 

kegiatan/usaha 

Adanya hambatan 

tidak berpengaruh 

terhadap jalannya 

kegiatan/usaha 

Tidak ada 

hambatan 

 

5. Pengetahuan Komunitas Mengenai Isu (Community Knowledge About Issue) 

Variabel Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Tersedia 

2 

Tidak Tersedia 

3 

Netral 
4 

Tersedia 

5 

Sangat Tersedia 

Pengetahuan 

Komunitas 

Mengenai 

Isu 

(Community 

Knowledge 

About Issue) 

Ketersediaan Informasi 

mengenai permasalahan 

keterbatasan lahan 

Ketersediaan 

informasi terkait 

permasalahan 

keterbatsan lahan 

di wilayah mereka 

yang harus 

diselesaikan 

Tidak 

mengetahui 

bahwa perlu 

adanya 

informasi 

mengenai 

keterbatasan 

lahan 

Tidak tersedia 

informasi sama 

sekali 

Hanya 

pengurus desa 

yang 

mengetahui 

informasi 

Hanya sebagian 

peternak dan 

pengurus desa 

yang mengetahui 

informasi 

Seluruh peternak dan 

pengurus desa 

mengetahui informasi 

Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Tersedia 

2 

Tidak Tersedia 

3 

Netral 
4 

Tersedia 

5 

Sangat Tersedia 

Ketersediaan Data 

mengenai permasalahan 

keterbatasan lahan 

Ketersediaan data 

yang berkaitan 

dengan peternak 

yang kekurangan 

lahan 

Tidak ada data 

dan tidak pernah 

dilakukan 

pendataan 

Pernah dilakukan 

pendataan, tetapi 

belum tersedia data 

Pernah 

dilakukan 

pendataan, 

telah tersedia 

data tetapi 

belum lengkap 

Tersedia data 

yang lengkap, 

tetapi hanya 

sebagian pihak 

yang dapat 

mengakses data 

Tersedia data yang 

lengkap  dan dapat 

diakses oleh semua 

pihak 

Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Tahu 

2 
Tidak Tahu 

3 

Netral 
4 

Tahu 

5 

Sangat Tahu 

Tingkat Pengetahuan 

Komunitas Terkait  

permasalahan 

keterbatasan lahan 

Kemampuan 

komunitas dalam 

mengidentifikasi 

isu 

Tidak 

mengetahui 

adanya isu 

Hanya sekadar 

mengetahui isu, 

namun tidak dapat 

menjelaskan 

Hanya mampu 

menyebutkan 

adanya isu 

Dapat menggali 

isu dan 

mengembangkan 

adanya isu  

Dapat mengidentifikasi 

isu dan dapat 

mengidentifikasi 

penyebabnya 
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6. Sumberdaya Terkait dengan Isu (Resources Related to The Issue) 

Variabel Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Mendukung 

2 

Tidak 

Mendukung 

3 

Netral 
4 

Mendukung 

5 

Sangat 

Mendukung 

Sumberdaya 

Terkait 

dengan Isu 

(Resources 

Related to 

The Issue) 

 

Sikap komunitas mengenai 

usaha pendukung desa untuk 

mengatasi permasalahan 

keterbatasan lahan 

Meluangkan waktu, 

memberikan sumbangan, 

menyediakan ruang/tempat 

Komunitas tidak 

bersedia untuk 

meluangkan waktu, 

memberikan 

sumbangan, dan 

menyediakan 

ruang/tempat 

Komunitas tidak 

bersedia untuk 

meluangkan 

waktu dan 

menyediakan 

ruang/tempat, 

namun mampu 

memberikan 

sumbangan 

Komunitas 

bersedia untuk 

meluangkan 

waktu dan 

memberikan 

sumbangan, 

namun tidak 

bersedia dalam 

menyediakan 

ruang/tempat 

Komunitas 

bersedia untuk  

meluangkan 

waktu, 

memberikan 

sumbangan, dan 

menyediakan 

ruang/tempat 

Komunitas 

selalu bersedia 

untuk  

meluangkan 

waktu, 

memberikan 

sumbangan, dan 

menyediakan 

ruang/tempat 

Sub Variabel Keterangan 

1 

Sangat Tidak 

Mendukung 

2 

Tidak 

Mendukung 

3 

Netral 
4 

Mendukung 

5 

Sangat 

Mendukung 

Tingkat dukungan komunitas 

terhadap rencana usaha desa 

untuk mengatasi permasalahan 

keterbatasan lahan 

Keterlibatan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi usaha 

Komunitas tidak 

pernah terlibat 

dalam   

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

evaluasi usaha sama 

sekali  

Komunitas 

hanya terlibat 

dalam   

pelaksanaan 

Komunitas 

terlibat dalam   

perencanaan dan 

pelaksanaan 

Komunitas 

terlibat dalam   

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

evaluasi usaha  

Komunitas 

selalu terlibat 

dalam   

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

evaluasi usaha  

Sub Variabel Keterangan 
1 

Sangat Tidak Puas 

2 

Tidak Puas 

3 

Netral 
4 

Puas 

5 

Sangat Puas 

Tingkat kepuasan komunitas 

terhadap evaluasi usaha dalam 

membahas isu 

Kepuasan komunitas 

terhadap adanya evaluasi 

usaha 

Sangat Tidak Puas Tidak Puas Netral Puas Sangat Puas 
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3.7 Desain Survei 

Tabel 3.7 Desain Survei Penelitian 

No Tujuan Variabel Sub Variabel 
Data yang 

Diperlukan 
Sumber Data 

Metode 

pengambilan 

data 

Metode 

Analisis 
Output 

1. Mengidentifikasi 

penyebab masih 

adanya peternak 

yang belum 

mengolah limbah 

ternak menjadi 

biogas 

 

Alasan 

kepemilikan 

biogas 

Biaya Kemampuan peternak 

dalam membayar 

Peternak Desa 

Wiyurejo 

Survei primer: 

- Kuisoner dan 

wawancara 

 

Analisis 

deskriptif 

distribusi 

frekuensi 

Penyebab masih 

adanya peternak 

yang belum 

mengolah limbah 

ternaknya 

menjadi biogas di 

Desa Wiyurejo 

Jumlah ternak Jumlah kepemilikan 

ternak masing-masing 

peternak 

Luas lahan Luas lahan kosong 

yang dapat digunakan 

untuk membangun 

instalasi biogas 

Informasi Ketersediaan 

informasi terkait 

pengembangan biogas 

Tenaga kerja Ketersediaan tenaga 

kerja untuk 

pembangunan 

instalasi biogas 

Kecukupan 

Lahan 

Jumlah ternak Jumlah kepemilikan 

ternak masing-masing 

peternak 

Survei primer: 

- Observasi 

Ketersediaan lahan 

kosong 

Luas lahan kosong 

yang dapat digunakan 

untuk membangun 

instalasi biogas 

2. Mengevaluasi 

program 

pengembangan 

biogas di Desa 

Wiyurejo 

berdasarkan 

persepsi peternak 

Tingkat 

Kepuasan dan 

Kepentingan 

Biaya Aplikasi  Bantuan pemerintah 

memberi 

keringanan 

pembayaran biaya 

pembangunan 

 Bantuan pemerintah 

dalam kemudahan 

Peternak Desa 

Wiyurejo 

Survei primer: 

- Kuisoner dan 

wawancara 

 

Importance 

Performance 

Analysis 

Tingkat kepuasan 

dan kepentingan 

peternak terhadap 

program 

pengembangan 

biogas di Desa 

Wiyurejo 
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No Tujuan Variabel Sub Variabel 
Data yang 

Diperlukan 
Sumber Data 

Metode 

pengambilan 

data 

Metode 

Analisis 
Output 

 mendapatkan 

bantuan dana 

 Bantuandalamkem

udahansistempem

bayarankredit 

Informasi  Adanya informasi 

dan sosialisasi 

mengenai 

teknologi biogas 

 Adanyainformasid

ansosialisasimeng

enaipengelolaan 

biogas 

Sarana dan 

prasarana 
 Kemudahan 

peternak dalam 

mendapatkan alat 

pembangunan 

biogas 

 Bantuan 

kemudahan 

peternak dalam 

mendapatkan 

bahan 

pembangunan 

biogas 

 Bantuankemudaha

npeternakdalamm

endapatkantenaga

kerjapembanguna

n biogas 

Kebijakan  Kemudahan 

peternak untuk 

mengajukan 

aplikasi 
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No Tujuan Variabel Sub Variabel 
Data yang 

Diperlukan 
Sumber Data 

Metode 

pengambilan 

data 

Metode 

Analisis 
Output 

pembangunan 

biogas 

 Kemudahan 

peternak untuk 

menyampaikan 

pertanyaan 

mengenai 

pengelolaan biogas 

 Kemudahan 

peternak untuk 

menyampaikan 

keluhan terkait 

pengelolaan biogas 

 Kemudahan 

peternak dalam 

menyampaikan  

saran dan 

masukan terkait 

pengembangan 

biogas 

3. Mengukur 

tingkat kesiapan 

peternak untuk 

pengembangan 

biogas dengan 

kondisi lahan 

yang terbatas di 

Desa Wiyurejo 

 

 

Usaha 

komunitas 

(Community 

effort) 

 Tingkat 

kepedulian 

 Tingkat 

pemahaman 

 Lamanya usaha 

 Penilaian terhadap 

jawaban 

masyarakat terkait 

kesiapan 

komunitas 

berdasarkan 

dimensi kesiapan 

dalamCommunity 

Readiness Model 

 Tokoh 

masyarakat 

 Organisasi 

masyarakat 

 Kelompok 

masyarakat 

Survei primer: 

- Kuisoner dan 

wawancara 

 

Community 

readiness 

model 

Stages of 

community 

readiness (tingkat 

kesiapan 

komunitas) dan 

strategi kesiapan 

komunitas Desa 

Wiyurejo dalam 

pengembangan 

biogas 

Pengetahuan 

komunitas 

terhadap usaha 

(Community 

Knowledge of 

effort) 

 Tingkat 

kesadaran 

 Tingkat 

pengetahuan 

 Tingkat 

kekuatan/kelema

han 

Kepemimpina

n(Leadership) 
 Pengaruh 

pemimpin 
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No Tujuan Variabel Sub Variabel 
Data yang 

Diperlukan 
Sumber Data 

Metode 

pengambilan 

data 

Metode 

Analisis 
Output 

 Keterlibatan 

pemimpin 

 Dukungan 

pemimpin 

Kondisi 

komunitas(Co

mmunity 

Climate) 

 Kontribusi 

komunitas 

 Sikap komunitas 

 Tingkat hambatan 

Pengetahuan 

komunitas 

tentang 

permasalahan 

(Community 

Knowledge 

about issue) 

 Ketersediaan 

informasi 

 Ketersediaan data 

 Pengetahuan 

komunitas 

Sumber yang 

terkait dengan 

permasalahan 

(Resources 

Related to the 

issue) 

 Sikap komunitas 

mengenai usaha 

 Dukungan 

komunitas 

mengenai usaha 

 Tingkat kepuasan 

komunitas 

terhadap evaluasi 

usaha 



 

 

 

 

 


