
BAB III

METODOLOGI  PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus

penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. (Burhan Bungin, 2009).

Penelitian ini  menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan kondisi

nyata tentang judul peneliti atau objek peneliti yang berdasarkan pada data asli

yang telah dikumpulkan.Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan

menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sering terjadi, sikap serta

pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau

lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu

kondisi dan lain-lain. (Suharismi Arikunto, 2002).

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

pendekatan sosiologis dan studi kasus. Pendekatan sosilogis dilakukan dalam

rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat serta

menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial masyarakat

untuk menganalisa transaksi yang terjadi di lingkungan penelitian. Sedangkan

pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan

kondisi atau keadaan pada objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan menafsirkan

dan menjabarkan objek yang diteliti (Sugiono, 2009).
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini

adalah selama lima bulan dari bulan Februari sampai bulan Juni, Yaitu

setelah dilakukannya seminar proposal dan setelah keluarnya surat izin

penelitian.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di tempat pengelolaan Embung Desa

menjadi tempat wisata yaitu di Desa Ahungguluri, Kecamatan Baito

Kabupaten Konawe Selatan, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut

berperan penting dalam pengelolaan Embung Desa menjadi tempat wisata di

Desa Ahuangguluri, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan.

3.5 Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obejek penelitian. Devinisi

data sebenarnya mempunyai kemiripan dengan definisi informasi lebih

ditonjolkan dari segi servis, sedangkan data lebih ditonjolkan dalam bentuk

materi. (Burhan Bungin , 2013) .

2. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian.

Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang

diperoleh juga akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu,

peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang digunakan dalam

penelitian tersebut.
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Sumber data dalam buku  Burhan Bungin dapat dibagi menjadi dua yaitu

sumber data primer dan sumber data skunder. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primar adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber

pertama dilapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah

data dihasilkan. Sumber data penelitian ini adalah Kepela Desa, Pengelola

Embung Desa, Pengunjung atau masyarakat sekitar.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

bentuk skrips, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. (Zanuddin,

2009).

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi

obeservasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia

dengan menggunakan pancindra mata sebagai alat bantu utamanya selain

pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Metode

observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data

penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Fokus

observasi (pengamatan) dilakukan terhadap dua (2) komponen utama yakni:

pertama, ruang/tempat yaitu lingkungan tempat adanya Embung Desa, pelaku

yaitu orang-orang yang sedang mamainkan peran tertentu, dalam penelitian

ini pelaku adalah Kepala Desa, Pengelola Embung Desa, dan Pengunjug atau

Masyarakat.
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2. Wawancara

wawancara adalah proses perolehan keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara

dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan

pedoman wawancara. Teknik wawancara ini di maksudkan untuk menggali

data dan informasi tentang Pengelolaan Embung Desa Menjadi Tempat

Wisata Dalam Kajian Ekonomi Islam Di Desa Ahuangguluri, Kecamatan

Baito.

3. Dokumen

Metode dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang

digunakan dalam meteodologi penelitian sosial. (Zanuddin, 2009).

3.7  Tehnik Analis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. (Bagong suyanto.

Sutinah, 2007).

1. Reduksi Data, yaitu peneliti merangkum semua semua data yang diperoleh di

lapangan, kemudian dipilih hal-hal yang utama atau intinya, serta dicari titik

dan polanya sehingga  tersusun secara sistematis dan mudah diapahami.

2. Penyajian/ Display Data, Yaitu metode yang digunakan oleh peneliti agar

data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai, setelah itu dapat

disajikan.

3. Verfikasi Data, yaitu peneliti mengelah data yang diperoleh dilapangan

kemudian mencari makna kata dan mencoba untuk menyimpulkannya.
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Sedangkan Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitan yang berupa

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan

teor-teori yang didapatkan sebelumnya.  Pada penelitan ini menggunakan analisis

deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan

untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitan

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. (Mukti Fajar dan Yulianto

Achmad,2010).

3.8 Pengecekan Keabsahan Data

Metode pengecekan keabsahan data pada penelitan ini menggunakan metode

triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang

diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Menurut patton metode

triangulasi dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang

dikatan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan persfektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data

melalui triangulasi yakni: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi

waktu.
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1. Trianggulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang

diperoleh dari informasi dengan cara menanyakan kebenaran data atau

informasi kepada informan yang satu dengan informan yang lain, atau

dengan kata lain trianggulasi sumber adalah pengumpulan data dari

berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama.

2. Trianggulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

3. Trianggulasi waktu adalah trianggulasi yang dilakukan eengan cara

mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. (Patton dalam Burhan

Bungin,2008).


