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b. Desa Argoreio merupakan sebuah desa

yang berada di wilayah pengembangan

aYam kamPung'

Cara Pengambilan ResPonden dan

Pengambilan Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan

menggunakan metode survey dengan

mengambil 30 petani peternak sebagai

responden'15 orang yang mengikuti Model

pengembangan MIF dan 15 orang PNPM'

Pengambilan data dilakukan dengan

purposive sampling (Singarimbun dan

Sofian , 1995 )

Jenis data yang diambit adalah data

primer dan data sekunder' Data primer '

diambil dari peternak responden melalui

teknik wawancara berdasarkan daftar

pertanyaan berstruktur dengan kombinasi

pertanyaan terbuka dan tertutup 'yang 
telah

disiapkan, sedangkan data sekunder

diambil dari Pemerintah Desa Argorejo'

Data yang diperoleh ditabulasi dan

dianalisis secara deskriPt'tf '

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Biofisik

Desa Argorejo meruPakan salah

satu dari 4 Desa yang ada di Kecamatan

Sedayu Kabupaten Kulonprogo' Secara

astronomis Kecamatan Sedayu terletak

pada 110 derajat 188' dan 110 deraiat

34'40 LS 14 derajat 04'50 dan deraiat

37' 50'secara geografis Kabupaten Sedayu

/SSN; 2086'7719

memiliki batas sebagai berikut: Sebelah

Utara berbatasan dengan Kecamatan

Moyudan dan Godean sebelahSelatan

berbatasan dengan : Kecamatan Paiangan'

sebelah Barat berbatasan

denganKecamatan Sentolo dan Wates dan

sebelah Timur berbatasan dengan

Kecamatan Gamping' lbukota Kecamatan

Sedayu berjarak 20 km dari Pusat

pemerintahan (lbukota) Kabupaten Bantul'

Secara keseluruhan Kecamatan Sedayu

berada di dataran rendah' lbukota

Kecamatan berada pada ketinggian 87'50

meter diatas permukaan laut' Kecamatan

SedaYu dihuni oleh 9'510 KK dengan

iumtah penduduk keseluruhan senela.r

42.943' Jumlah penduduk laki-laki adalah

2l.gg4 orang dan penduduk perempuan

21.g4g Orang' Kepadatan penduduk di

Kecamatan ini adalah 1'24g'BO jiwaikm2'

Sebagian besar penduduk Kecamatan

Sedayu bermata pencaharian sebagat

petani. Data monografi Kecamatan Sedayu

mencatat 10'539 alau 24'5oh dari seluruh

penduduk Kecamatan Sedayu bekeria di

bidang Pertanian' Desa Argoreio

merupakan salah satu sentra kerajinan

tanah liat di Kacamatan Sedayu' Luas

wilayah Desa Argoreio adalah

seluruhnya 945,80 m2 yang keseluruhan

wilayahnya adalah daratan dan memiliki 13

pedukuhan' DesaArgoeeio terletak 20 Km

dari ,pusat pemerintahan (tbukota)

Kabupaten Bantul' Sebagaimana wilayah

dataran rendah di daerah tropis lainnya'

iklim di witaYah Kecamatan SedaYu

tergolong Panas' Data Monografi


