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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu Penelitian dan Lokasi  

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 September 

sampai 10 Oktober 2017 bertempat di Desa Pojok Kecamatan 

Wates Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi dipilih secara 

sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa: 

1. Desa Pojok terjadi peningkatan jumlah populasi 

peternak ayam petelur yang mengalami berkembangan 

dari 45 peternak (2005) dan meningkat menjadi 114 

peternak (2015).  

2.  Adanya remitan yang berpengaruh terhadap 

perkembangan usaha peternakan ayam petelur oleh 

pelaku mobilitas.  

3. Jumlah mobilitas internasional yang semakin 

berkurang akibat berkembangnya peternakan sebanyak 

40 % pada tahun 2005 dan menurun 17 % pada tahun 

2010. (Tabel 4)  

3.2 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 

Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa metode kualitatif yaitu 

metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Artinya data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif 

dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian 

kuantitatif. Maryati dan Suryawati (2017) menambahkan 
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bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekan 

pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh.  

Studi kasus merupakan cara atau metode yang sesuai 

untuk menjawab fenomena suatu permasalahan penelitian 

lebih mendalam terhadap suatu objek penelitian, sehingga 

terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisa 

secara cermat sampai tuntas. Hasan (2002) menjelaskan, studi 

kasus adalah penelitian mengenai status subyek penelitian 

yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari 

keseluruhan personalitas. Beberapa uraian diatas, peneliti 

menginterpretasikan bahwa studi kasus dalam penelitian 

kualitatif merupakan cara atau metode yang sesuai untuk 

menjawab fenomena suatu permasalahan penelitian lebih 

mendalam terhadap suatu objek penelitian. Kaitannya dengan 

penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana masyarakat 

merespon usaha peternakan yang berada dekat dengan 

pemukiman warga dan dampak yang terjadi. Penulis ingin 

meneliti secara intensif dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran-gambaran secara mendetail tentang  keberadaan 

peternakan ayam petelur di pemukiman penduduk. 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka 

memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah : 

1. Peneliti, salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah 

dengan memasukkan manusia atau peneliti itu sendiri 

sebagai alat pengumpul data utama, hal ini berpengaruh 

penting dalam proses wawancara dan analisa data. 
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2. Pedoman-pedoman wawancara dan kuisioner (Lampiran 

1) berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti 

dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan 

penelitian. 

3. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan, alat 

menulis dan alat perekam yang dapat digunakan selama 

berada di lapangan untuk memudahkan hal tertentu yang 

mungkin belum didapat dari dokumen tertulis. 

4. Dokumentasi, pengambilan data-data yang ada didalam 

instansi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu berupa 

gambar, foto dan dokumen yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 

3.4 Subjek Penelitian 

Pemilihan subyek dalam penelitian ini dilakukan 

secara purposive yaitu pengambilan sampel yang sengaja 

dilakukan sampai data yang diperlukan terpenuhi. Setelah itu 

dilanjutkan dengan Snowball Maksudnya adalah subjek yang 

pertama dipilih karena mengetahui situasi sosial yang terjadi 

di wilayah tersebut. Informan berjumlah 27 orang yang 

memiliki kriteria masing-masing sesuai data yang dibutuhkan, 

sehingga dari keseluruhan informan tersebut memberikan 

informasi dari tujuan penelitian ini sampai data dirasa jenuh. 

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 kategori : 
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Tabel 1. Masyarakat yang tinggal disekitar usaha peternakan 
dengan jarak maksimal 500 meter. 

No Nama 
Umur 
(Thn) 

Jenis 
Kelamin 

Pendidikan Pekerjaan 

1. Zulaikah 35  P SMP Pemilik 
warung 

2. Hayati 40  P SMP Ibu 
rumah 
tangga 

3. Suyono 42 L SMP Swasts 
4. Roni 30 L Sarjana Manajer 

restoran 
5. Ponari 54 L SMP Buruh 

tani 
 

Tabel 2. Masyarakat yang bekerja pada peternakan dan usaha 
peternakan 

No Nama 
Umur 
(Thn) 

Jenis 
Kelamin 

Pendidikan Pekerjaan 

1. Pria 35 L SMP 
Pekerja 

peternakan 

2. Mujiati 35 P SMP 
Pekerja 

peternakan 

3. Edi 45 L SMP 
Pekerja 

peternakan 

4. Toni 30 L SMP 
Pekerja 

peternakan 

5. Aripin 30 L SMP 
Pekerja 

peternakan 

6. Erik 35 L SMP 
Pekerja 

RPA 

7. Darimin 55 L SD 
Pekerja 
pembuat 
baterai 
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Tabel 3. Masyarakat mantan TKI yang melakukan investasi 

pada usaha peternakan ayam petelur, RPA skala 

rumah tangga dan jasa pembuat kandang dengan 

memanfaatkan remitan. 

No Nama 
Umur 
(Thn) 

Jenis 
Kelamin 

Pendidikan Pekerjaan 

1. Taji 35 L SMA Peternak 
2. Suhadi 35 P SMK Peternak 
3. Sugeng 45 L SMP Peternak 
4. Bambang 30 L SMK Peternak 
5. Muslim 30 L SMA Peternak 
6. Sutomo 35 L SMK Peternak 
7. Sukandar 55 L SD Peternak 
8. Sutresno 50 L SMA Usaha 

RPA 
9. Waginah 45 P SMA Usaha 

RPA 
10. Mustakim 51 L SMP Usaha 

RPA 
11. Suhendar 35 P SMK Usaha 

baterai 
12. Rosida 45 P SMP Usaha 

baterai 
13. Galim 31 L SMP Usaha 

baterai 
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Tabel 4. Pemilik Poultry Shop 

No Nama 
Umur 
(Thn) 

Jenis 
Kelamin 

Pendidikan Pekerjaan 

1. Jamroji 52 L Sarjana Pemilik 
Poultry 
Shop 

2. Slamet 35 P SMK Pemilik 
Poultry 
Shop 

 
3.5  Jenis dan Sumber Data  

a. Data Primer 

 Data primer diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan subyek penelitian dan informan lapangan. 

Informan adalah seseorang pembicara asli yang berbicara 

dengan mengulang-ngulang kata atau frase dan kalimat dalam 

bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dan sumber 

informasi. Informan dipilih dari beberapa orang yang betul-

betul dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti 

(Kontjaraningrat, 1993). 

Informan ini memberikan data berupa kata-kata dari 

hasil wawancara yang digunakan sebagai sumber data. Sumber 

data yang lain adalah foto-foto dari hasil penelitian sendiri 

yaitu foto lokasi kandang sekitar atau kenyataan-kenyataan 

yang dapat diamati.  

B. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung 

yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik 

yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara 

umum. Data sekunder ini merupakan data yang mendukung 

data primer, bisa melalui buku Monografi Desa Pojok, buku-
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buku tentang ternak ayam petelur dan buku-buku yang sesuai 

dengan materi penelitian.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

  Pengmpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

 A. Observasi 

  Suparlan (2001) bahwa dalam pengamatan terdapat 

deskripsi mengenai makna dari benda-benda, 

tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa yang ada 

dalam kehidupan sosial mereka yang menjadi pelaku-

pelakunya. Cara ini dapat melihat secara langsung 

keadaan,suasana, dan kenyataan yang ada dalam objek 

yang diteliti. Penelitian yang sudah dilakukan 

menggunakan teknik observasi yaitu dengan terjun 

langsung dilapangan sebanyak lima kali. Observasi 

dilakukan pada pagi, siang, sore hari untuk melihat 

situasi dan kondisi sekitarnya secara bertahap. 

Penelitian dapat mengamati, melihat, mendengar 

secara langsung bagaimana keadaan di lapangan. Hal 

ini yang diobservasi yaitu aktivitas masyarakat sekitar, 

kondisi lingkungan dan pengelolaan usaha ternak 

ayam petelur di Desa Pojok.  

 B. Wawancara 

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

terstruktur, dimana wawancara terstruktur dilakukan 

dengan pengumpulan data tentang informasi yang 

akan diperoleh dalam penelitian. Wawancara 

dilaksanakan dengan mempersiapkan instrument 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyan yang telah 
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tertulis dan wawancara dilakukan terhadap informan 

dengan jenis pertanyaan yang sama (Sugiyono, 2011). 

C. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber 

dari bahan-bahan tertulis, dokumen-dokumen, 

laporan-laporan resmi dan arsip-arsip serta foto 

sebagai penunjang keabsahan data.  

3.7 Keabsahan Data 

 Sehubungan dengan penelitian ini adalah dengan 

penelitian kualitatif maka peneliti menggunakan teknik 

triangulasi yaitu teknikpemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dariluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 1998). Teknik triangulasi menurut ( Moleong, 

1999) dapat dicapai dengan cara: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. 

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu. Pengambilan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

triangulasi data dengan cara membandingkan data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

Yaitu sebagai berikut : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara Data yang diperoleh melalui informasi 
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pada saat penelitian berlangsung akan dibandingkan 

dengan informasi yang didapatkan melalui 

wawancara.  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Data 

yang diperoleh melalui informasi dari orang pada saat 

penelitian berlangsung di depan umum akan 

dibandingkan dengan informasi yang didapatkan 

secara individual. Wawancara dengan informan utama 

dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam 

mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam 

penelitian.Informasi dari para informan pendukung 

juga dibutuhkan sebagai pembanding. Hasil 

wawancara dari informan, baik dari informan utama 

atau informan pendukung kemudian dianalisis untuk 

dibandingkan hasilnya. 

3.8 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisa data deskriptif dan analisa kualitatif. Peneliti 

mengadakan analisa data yang berupa catatan lapangan untuk 

mengidentifikasi kejadian, perasaan dan pola-pola perilaku 

penting. 

Sesuai dengan penelitian ini teknik analisa data yang 

digunakan metode analisa non-statistik, yang sesuai dengan 

jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. 

Maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah 

menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang 

mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang bertujuan 

untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah 

dirumuskan. 
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Analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara 

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh 

sesuai dengan latar ilmiah yang disampaikan dalam bentuk apa 

adanya. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah 

metode taksonomis, yaitu suatu metode menganalisa data 

secara lebih rinci dan mendalam dengan menetapkan batasan-

batasan berupa penetapan fokus penelitian dalam upaya 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang 

menjadi sasaran penelitian. 

Analisis data merupakan tahap yang sangat 

menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini 

karena analisis menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan 

dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa  dan konsep 

yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Analisis data 

dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah. 

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian 

kualitatif menurut (Basrowi dan Suwandi, 2008)  adalah: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar 

dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian 

dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Reduksi 

merupakan bagian dari analisis bukan terpisah, fungsinya 

untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga 

interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti ini 

benar-benar mencari data yang valid. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan 
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pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa 

teks naratif, matriks, grafik,dan bagan. Tujuannya adalah 

untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 

Berikut adalah perbedaan penyajian data dalam penelitian 

kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) : 

a. Naratif  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang khas 

adalah penyajian data dengan bentuk teks naratif, teks 

itu muncul dalam bentuk catatan lapangan tertulis 

yang disaring oleh penganalisis dengan mengutip 

penggalan-penggalan berkode dan menarik 

kesimpulan. Penyajian data ini biasanya berasal dari 

penjabaran dari hasil wawancara yang telah dilakukan 

oleh peneliti. 

b. Matriks  

Display data dalam bentuk matriks ini berisikan 

penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa 

atau pengalaman tertentu yang menyekat data peserta 

sebelum dan sesudahnya. Biasanya data yang 

diperoleh disajikan kedalam sebuah indeks atau skala, 

selain itu juga berisi kata-kata kutipan pendek dan 

catatan ringkas. 

c. Grafik  

Penyajian data dalam bentuk grafik ini merupakan 

penyajian data dengan menggunakan data deskriptif 

yang telah ditemukan oleh peneliti dan berfungsi 

untuk membandingkan beberapa variabel, meramalkan 

perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu, 

mengetahui adanya hubungan timbal balik dari 

masing-masing temuan dalam penelitian. 

d. Bagan atau Tabel  
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Data yang disajikan dalam bentuk tabel 

memungkinkan untuk diadakannya analisis yang lebih 

tajam dan dapat terbentuk kedalam sajian data yang 

baru. Penyajian data dalam tabel ini merupakan 

penyajian data yang cukup berat, karena 

mengharuskan peneliti untuk mengarahkan variabel 

yang terkait, membedakannya, mengelompokkan dan 

meluruskan beberapa data dalam skala evaluatif. 

Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam 

bentuk narasi hasil penjabaran dari wawancara yang dilakukan 

terhadap subjek dan informan. Penyajian dalam bentuk naratif 

dipilih karena lebih mudah dalam penyajian data dan semua 

data hasil penelitian dapat ditampilkan.  

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu 

kegiatan dari suatu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji 

kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. 

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proporsi temuan 

hasil dari lapangan  dan dilanjutkan dengan mengkaji data 

dan dihasilkan kesimpulan. 

3.9 Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian kualitatif digunakan 

sebagai cara untuk meyakinkan pembaca bahwa data yang 

diperoleh selama penelitian tersebut merupakan data yang 

benar-benar valid tanpa ada rekayasa dari peneliti itu sendiri. 

Sugiyono (2011) menambahkan bahwa uji kredibilitas atau 

validitas terhadap data penelitian antara lain dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 
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penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis 

kasus negatif, menggunakan bahan referensi,dan member 

check. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing uji 

validitas tersebut : 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti peneliti 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, 

wawancara lagi dengan sumber yang sama. 

Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan 

peneliti dengan narasumber akan semakin baik jadi 

tidak ada informasi yang disembunyikan narasumber 

terhadap peneliti. 

b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Cara tersebut menjadikan 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan 

ketekunan ini seperti melakukan pengecekan kembali 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

pengecekan disini dilakukan untuk mencari kebenaran 

dan kesalahan selama penelitian. 

c. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartiakan 

sebagi pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi ini 

terdapat tiga macam yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi 

waktu. 

d. Analisis Kasus Negatif 
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Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau 

berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat 

tertentu. melakukan analisis kasus negatif berarti 

peneliti mencari data yang berbeda bahkan 

bertentangan dengan data yang ditemukan. Apabila 

tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan 

dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah 

dapat dipercaya. 

e. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi adalah bahan pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Contoh bahan referensi adalah hasil wawancara perlu 

didukung dengan adanya rekaman wawancara. Alat-

alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif 

sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data 

yang ditemukan oleh peneliti. Data didalam laporan 

penelitian sebaiknya dilengkapi dengan foto-foto atau 

dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat 

dipercaya. 

f. Mengadakan Member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan 

member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan 

oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan 

disepakati oleh pemberi data maka data tersebut 

semakin kredibel dan dapat dipercaya. Pengecekan 

validitas data dalam penelitian ini menggunakan dua 

cara yaitu menggunakan bahan referensi dan 

melakukan member check. Penggunaan bahan 

referensi disini adalah menggunakan rekaman hasil 
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wawancara kepada narasumber selama penelitian dan 

juga didukung dengan dokumentasi selama penelitian. 

Selain menggunakan bahan referensi, dilakukan pula 

member check terhadap pemberi data dalam hal ini 

adalah pimpinan. 

3.10 Batasan Istilah 

1. Unit Usaha : Bagian dari suatu usaha yang 

memiliki hubungan timbal balik 

serta memberikan kontribusi atau 

sumbangan terhadap suatu jenis 

usaha. 

2. Dampak  : Pengaruh kuat yang mendatangkan 

akibat dari kegiatan peternakan, 

seperti dalam konteks ekonomi 

adalah bertambahnya kesempatan 

kerja dan peluang berusaha bagi 

masyarakat sekitar. 

3. Sosial Ekonomi : Kedudukan atau posisi sesorang 

dalam kelompok manusia yang 

ditentukan oleh jenis aktivitas 

ekonomi, pendapatan, tingkat 

pendidikan, jenis rumah tinggal,dan 

jabatan dalam organisasi. 

4. Kesempatan Kerja  : Kesempatan yang terbuka atau 

tersedia sehingga dapat menampung 

tenaga kerja dan angkatan kerja yang 

belum bekerja. 

5. Peluang Usaha : Kesempatan yang diperoleh 

angkatan kerja untuk mendapatkan 

pendapatan dari aktivitas 
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perkembangan peternakan ayam 

petelur. 

6. Pendapatan : Terpenuhinya kebutuhan hidup 

keluarga baik kebutuhan pangan dan 

kebutuhan non pangan. 

7. Remitan : Kiriman yang dapat berupa barang, 

uang maupun gagasan yang dikirim 

oleh pelaku Mobilitas. 

 

 


