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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial 

masyarakat secara langsung. Dalam situasi demikian penelitian lapangan dapat 

bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel.1 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencadaran (deskripsi) 

mengenai sesuatu situasi-situasi atau kejadian-kejadian.2 Jadi penelitian ini 

adalah penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

dan gambar pendukung lainnya. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Jl. Ponerogo Desa Sumber Mulya RT 10. 

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Adapun alasan memilih lokasi 

ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1. Melihat terdapat beberapa kandang ayam potong yang ada di Desa 

Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. 

                                                             
1 Suwarjeni wiratna, metode  penelitian (Yogyakarta: Pustakabarupress,  2014) hlm. 71 
 
2 Suryabrata dan Sumadi, metode penelitian (Jakarta: Rajawali Pers,  2010) hlm. 76 
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2. Melihat satu kandang yang bertahan dan berkembang yang dimiliki 

oleh Feri Kurniadi, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang 

ternak yang dimiliki oleh Feri Kurniadi. 

 

C. Data Dan Sumber Data 

1. Data 

 Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun 

angka. Data yang penulis kumpulkan berupa data primer dan data sekunder.3 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber 

utama yang diambil dari wawancara langsung dengan pimpinan, karyawan 

dan lingkungan yang berperan dalam penerapan analisis SWOT pada 

peternak ayam potong di Desa Sumber Mulya studi tentang penerapan 

analisis SWOT oleh Feri Kurniadi. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber data yang di peroleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.4 Data pada 

penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder adalah data yang berasal 

dari dokumen-dokumen, buku, serta sumber lain berupa hasil laporan 

                                                             
3 Rahmadi, Pengantar metode penelitian (Banjarmasin: PT LkiS Printing Cemerlang,  

2011) hlm. 63 
 
4 Ibid., hlm. 64 
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penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap 

dan dapat di realisasikan dengan data primer.5 

2. Sumber Data 

          Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan adalah: 

Informan, yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang 

dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti atau 

pewawancara mendalam.6 Informan dalam penelitian ini adalah pemilik 

ternak ayam potong dan masyarakat sekitar yang dapat memberikan 

informasi tambahan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

         Teknik Pengumpulan data adalah pengumpulan data yang 

memungkinkan mereka untuk mempermudah dalam mengumpulkan data 

dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek dan 

objek penelitian. Dalam peneliti ini penulis menggunakan metode 

diantaranya: 

1. Wawancara yaitu melakukan pertanyaan terbuka langsung kepada 

responden tentang penelitian ini, sehingga diperoleh data-data yang 

diperlukan penelitian. 

                                                             
5 Nusa Putra, Metodologi Penelitian Kualitatif Manajemen, edisi 1.( Jakarta: Rajawali 

Pers 2013) hlm 39. 

6 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 139 
. 
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2. Observasi yaitu dengan melihat langsung dan mencatat apa yang dilakukan 

oleh objek yang di teliti 

3. Studi Dokumen yaitu seluruh data yang berhubungan dengan penelitian 

untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen tertulis maupun 

terekam yang berkenaan dengan sejerah ternak ayam potong, sistem dan 

teknik operasional, visi dan misi, dan produk-produk unggulan yang 

dimiliki peternak ayam potong. 

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

a. Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, 

kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga 

didapatkan data yang valid. 

b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokan sesuai 

dengan jenis dan kronoligis permasalahan yang diteliti. 

c. Diskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk 

uraian dalam bentuk hasil penelitian. 

2. Analisis Data 

      Analisis yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan analisis 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa peneliti 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.   
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