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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi peneliti, suatu tempat yang 

dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif dan subjektif yang terjadi 

di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan penelitian. 

(Fathoni, 2011, hal. 96) Yang dimaksud penelitian lapangan dalam penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke lokasi 

penelitian yaitu, di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris 

Kabupaten Tapin. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi 

secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti. (Brickley, 2004, hal. 246) 

Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memanfaatkan 

dan mengumpulkan informasi secara mendalam kemudian di analis dengan teori 

ekonomi Islam. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah di Desa Kambang 

Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. Pemilihan lokasi ini 

dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakat 

di Desa Kambang Habang Lama memiliki usaha sarang burung walet, hal ini akan 

membuat informasi atau data yang diperoleh peneliti akan lebih akurat. 

 

C.  Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel 

penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. (Brickley, 2004, hal. 116) Subjek 

dalam penelitian ini adalah 7 orang pemilik usaha sarang burung walet di Desa 

Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin yang dapat 

memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan penulis. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. (Brickley, 

2004, hal. 118) Objek dalam penelitian ini adalah gambaran usaha sarang burung 

walet dan alasan pemilik memilih usaha sarang burung walet di Desa Kambang 

Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. 

 

D.  Data dan Sumber Data 

1. Data  
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Adalah keterangan yang dapat memberikan tentang gambaran suatu 

permasalahan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas, meliputi: Nama, Alamat dan Pekerjaan. 

b. Gambaran usaha sarang burung walet di Desa Kambang Habang 

Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. 

c. Alasan masyarakat di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan 

Salam Babaris Kabupaten Tapin memilih usaha sarang burung walet. 

2. Sumber Data  

 Sumber data dalam penelitian ini adalah para informan, yakni sebanyak 7 

orang pemilik usaha sarang burung walet di Desa Kambang Habang Lama. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data untuk melakukan penelitian ini, penulis 

melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian (field 

research) penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah:   

1. Wawancara (interview), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan kepada para informan. (Subagyo, 2004, hal. 39) 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan 7 

orang pemilik usaha sarang burung walet di Desa Kambang Habang Lama 

Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin mengenai gambaran usaha  

dan alasan mereka memilih usaha sarang burung walet. 
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2. Dokumentasi (documentation), yaitu pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

perkiraan. (Sumandi, 2008, hal. 151) Dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah dokumen tentang profil desa. 

 

F.  Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:  

a. Editing yaitu dengan penyeleksian secara selektif dan intensif terhadap 

data yang diperoleh dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila ada 

kesalahan serta penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga diperoleh 

data yang valid; 

b. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematis dan mudah dipahami; (Zainuddin, 2011, hal. 32) dan 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. (Moleong, 2014, hal. 

287) 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah penelitian yang menggunakan langkah-langkah 

penelitian naturalistik, analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersama-

sama dengan pengumpulan data. (Moleong, 2014, hal. 288) Adapun yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara 

mengkaji secara mendalam hasil penelitian mengenai gambaran usaha sarang 

burung walet dan alasan pemilik memilih usaha sarang burung walet di Desa 

Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin serta 

membahasnya mengacu pada landasan teoritis serta literatur-literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian ditarik beberapa 

kesimpulan. 

Setelah data terkumpul data diolah dan dianalisis, dan kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua 

dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan terhadap masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


