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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field reseach) dengan tujuan untuk memahami 

fenomena dalam konteks social alamiah dengan mengedepankan proses  

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena 

yang diteliti, dan penulis langsung kelokasi penelitian untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan seperti untuk mengetahaui 

bagaimana bentuk perilaku pengusaha ayam ditengah permukiman 

masyarakat dan bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap usaha 

peternakan ayam ditengah permukiman masyarakat. 

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu 

penelitan memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh 

untuk menghasilkan kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan 

situasi tertentu. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah dilakukan di Desa Teluk Sari RT 01 dan 

RT 02  Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 
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Subjek merupakan sumber utama data penelitian yang memiliki data tentang 

variable-variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik peternak 

bapak H. Husain dan bapak Aspuri dan masyarakat sekitar. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan dipelajari dengan memperoleh data 

atau tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Objek dalam penelitian 

ini adalah penerapan etika bisnis islam dalam usaha peternakan ayam di tengah 

permukiman masyarakat. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan. Informasi yang diperoleh memberikan gambaran atau fakta 

mengenai suatu masalah. Data adalah sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti 

berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab 

pertanyaan penelitian (Siyoto, 2015). 

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah (1) data tentang bentuk perilaku 

usaha peternak ayam ditengah lingkungan permukiman masyarakat dan (2) data 

tentang tinjauan etika bisnis islam dalah usaha peternakan ayam ditengah 

permukiman masyarakat. 

2. Sumber Data 

a. Data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data 

yang diperoleh secara langsung kepada narasumber atau informant. Adapun 

sumber data primer dari penelitian ini adalah pemilik usaha peternakan 
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tersebut yaitu bapak H. Husain dan bapak Aspuri dan masyarakat 

sekitarnya. Data primer ini didapat melalui wawancara dan studi dokumen. 

b. Data sekunder merupakan data tambahan yang diambil tidak langsung 

dilapangan, melainkan dari sumber yang sudah di buat oleh orang lain, 

seperti buku, dokumen, dan foto (Dr. Farida, 2014). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan. Peneliti mengugunakan beberapa metode data yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

langsung beertatap muka dengan informan dengan maksud untuk 

memperoleh gambaran secara lengkap tentang masalah yang diteliti 

(Mas’ut, 2020). Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu 

wawancara terstuktur dan wawancara tidak terstruktur (Deddy Mulyana, 

2008). 

Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti ini adalah teknik 

wawancara tidak terstruktur, dengan teknik ini peneliti dapat memperoleh 

data yang diperlukan tanpa membatasi jawaban yang diberikan narasumber 

yaitu pemilik ternak dan masyarakat sekitar. 

b. Observasi  

Obsevasi adalah suatu penyusunan dalam melakukan pengamatan 

dan pencatatan data dengan sistematik dengan fenomena-fenome yang akan 

diteliti. Teknik ini digunakan oleh penyusun untuk memperoleh data yang 

diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Nining, 2017). 
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Observasi ini dilakukan untuk mengamati perilaku pengusaha ternak ayam 

dalam menjaga kondisi ternak dan lingkungan dan mengamati tinjaun etika 

bisnis islam terhadap pemilik ternak.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai 

hal-hal berupa catatan buku, surat, dokumen penting dan sebagainya. 

Adapaun dokumen yang di peroleh berupa data jumlah peternak yang ada di 

desa Teluk Sari. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penellitian ini memakai metode analisis data deskriptif kualitatif. Tata cara analisis 

deskriptif merupakan data yang diperoleh ialah keterangan penjelasan. Kualitatif 

merupakan prosuder penelitian yang menciptakan data deskriptif yaitu sumber dari 

tertulis ataupun ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia (Burhan Ashafa, 

2004).  

Menurut Miles dan Huberman ada beberapa tahap dalam pengolahan dan analisis 

data penelitian kualitatif: 

1. Editing 

2. Kategorisasi 

3. Penarikan kesimpulan 

 


