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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yaitu dengan terjun langsung kelapangan. Adapun pendekatant 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.  

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

oleh penulis maka penulis melakukan sesi wawancara langsung dengan 

responden untuk memperoleh informasi berkenaan dengan 

permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu : 

a. Identitas responden yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, 

jumlah ternak itik. 

b. Data mengenai macam-macam pembelian, biaya pembelian dan 

persediaan bahan baku. 

2. Sumber data 

Responden yaitu para peternak itik yang ada di Desa Jaranih 

Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan 
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jumlah penduduk 11.488 dan jumlah anggota keluarga 415, yang 

berprofesi sebagai peternak itik petelur 15 anggota keluarga, tetapi 

disini penulis hanya mengambil 5 sampel dari 15 peternak itik 

petelur saja yang mempunyai ternaknya 400 sampai 1.000 itik 

petelur. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian digunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi, pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan. 

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara 

langsung dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan.
1
 

c. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan 

masalah penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, 

sah dan bukan berdasarkan pikiran.
2
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E. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

metode ilmiah. Dengan adanya analisis, data menjadi berarti dan 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan 

cara mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan membahasnya 

mengacu pada landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


