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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis field research (penelitian lapangan).1 yaitu

dengan meneliti langsung data yang terkait dengan penelitian ke lokasi penelitian

yang telah ditetapkan yaitu di Desa Simpang Bunga Tanjung.

Qualitative research is a form of social inquiry that focuses on the way
people interpret and make sense of the their experiences and the world in which
they live. Penelitian kualitatif adalah bentuk penyelidikan sosial yang berfokus
pada cara orang menafsirkan dan memahami pengalaman mereka dan dunia
tempat mereka tinggal.2

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif

kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan

data tersebut dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan

memo dan lain-lain.3 Yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah

ingin mengambarkan budi daya sarang burung walet dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat Simpang Bunga Tanjung serta pengelolaan hasil budi

daya sarang burung walet dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

Simpang Bunga Tanjung. Oleh karena itu penggunaan pendekatan deskriptif

1Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005),
hlm. 34.

2Sari Wahyuni, Qualitative Research Method: Theory and Practic (Jakarta: Salemba
Empat, 2012), hlm. 2.

3Suharsami Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hlm. 246.
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kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokan antara realita empiric

dan teori yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Desa Simpang Bunga

Tanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Alasan saya memilih lokasi penelitian di Desa Simpang Bunga Tanjung karena

yang saya lihat 3 tahun belakangan ini para pembudi daya sarang burung walet

cukup meningkat yang dulunya di tahun 2009-2010 pembudi daya sarang burung

walet hanya 7 orang saja dan sekarang ini ada 68 orang pembudi daya sarang

burung walet, peneliti tertarik meniliti di Desa Simpang Bunga Tanjung ingin

mengetahui lebih mendalam bagaimana pengelolaan hasil budi daya sarang

burung walet tersebut.

C. Data dan Sumber data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi yaitu:

a. Gambaran budi daya sarang burung walet di Desa Simpang Bunga

Tanjung

1) Waktu berdirinya usaha

2) Modal

3) Pembibitan

4) Pemiliharaan dan perawatan
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b. Pengelolaan hasil budi daya sarang burung walet

1) Jumlah hasil panen

2) Penjualan atau pemasaran

3) Pengelolaan hasil budi daya

2.   Sumber Data

Sumber data adalah orang yang menjadi sumber utama untuk

mengumpulkan permasalahan yang diteliti yaitu Informan.

Informan yaitu pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang

diangkat dan dapat memberikan informasi yakni masyarakat di Desa Simpang

Bunga Tanjung yakni pelaku usaha budi daya rumah burung walet yang usia

usahanya yang telah berjalan lebih dari 4 tahun yaitu ada 7 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematik dan

standar untuk memperoleh data yang di perlukan, untuk mempermudah dalam

mengumpulkan data, dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada

subjek atau penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh

penulis adalah sebagai berikut:

1. Interviewing involves asking questions and getting answers form

participant in a study. Wawancara melibatkan mengajukan pertanyaan

dan mendapatkan jawaban dari peserta dalam sebuah penelitian.4 Secara

umum metode wawancara ada dua yaitu: wawancara terstruktur dan

4Sarah  J. Tracy, Qualitative Research Methods (Hoboken: John Wiley, 2012) hlm. 25.
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wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur peneliti bertanya

langsung kepada informan atas dasar satu set pertanyaan sfesifik yang

disiapkan sebelumnya. Adapun wawancara tidak terstruktur peneliti

melakukan tanya jawab secara spontan dengan para informan.5

2. Dokumentasi, adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yan diteliti,

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

perkiraan, seperti  indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah,

jumlah penduduk, dan sebagainya.6

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan

teknik deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah

ada terhimpun dalam uraian yang sistematis.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif

berdasarkan model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman

menyatakan bahwa analisis data kaulitatif menggunakan data-data yang telah

5Abuzar Asra, Puguh Bodro Irawan dan Agus Purwoto, Metode Penelitian Survei (Bogor:
In Media, 2014), hlm. 107-108.

6Basrowi dan Sumandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
hlm. 158.
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disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan.7 Kemudian ditarik

beberapa kesimpulan mengenai budi daya sarang burung walet dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat Simpang Bunga Tanjung.

F. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik secara sistematika, maka

ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum. Kemudian

dikonsultasikan dengan dosen penasehat Bapak Hariyanto, SE. MM dalam rangka

penyusunan proposal yang berjudul budi daya sarang burung walet dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat Simpang Bunga Tanjung serta meminta

persetujuan kepada Dosen Pembimbing pada tanggal 14 September 2017

selanjutnya di ajukan kepada pihak jurusan Ekonomi Syariah pada tanggal 15

September 2017 setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam  pada tanggal 15 September 2017 mendapatkan penetapan judul

dan pembimbing I Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag dan Dosen pembimbing II

Bapak Hariyanto, SE., MM nomor: B-4612 /Un. 14/II.1/PP.00.9/11/2017 pada

tanggal 24 November 2017.

2. Tahapan Pengumpulan Data

7M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Amanshur. Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:
Ar-ruz Media, 2012),  hlm. 201.
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Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset pada tanggal

29 Februari 2018 untuk kemudian melakukan penelitian lapangan dengan

wawancara langsung kepada para informan pada tanggal 26 Maret 2018 sampai

tanggal 03 April 2018, sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait dengan

permasalahan yang diteliti penulis. Untuk melakukan riset ini ditempuh selama 2

bulan sesuai dengan surat izin riset nomor: B- 649 /Un.14/III.5/PP.00.9/03/2018

pada tanggal 1 Maret 2018 .

3. Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah dan menganalisis data yang telah

terkumpul dengan teknik pengolahan dan analisis data yang telah ditetapkan, pada

tanggal 15 April 2018, kemudian dikonsultasikan keapada dosen penasehat dalam

rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang

telah diperoleh berdasarkan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, maka

dikonsultasikan kepada dosen Pembimbing I dan II pada tanggal 19 April sampai

dengan 04 Juli 2018, hingga dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis

ilmiah dalam bentuk Skripsi yang siap dimunaqasyahkan di hadapan tim penguji

tentang Budi Daya Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Perekonomian

Masyarakat Simpang Bunga Tanjung.


