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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan mengungkapkan 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-

teori hukum yang menjadi objek penelitian juga hukum dalam 

pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian dan 

menggambarkan secara jelas tentang bagaimana pelaksanaan izin 

pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini diadakan mulai dari 

bulan agustus tahun 2017 sampai dengan oktober 2017. Sesuai dengan 

permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak dengan alasan bahwa karena di Kabupaten Siak 

juga memiliki sumber daya alam berupa burung sarang walet dan juga 

terdapat pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang dalam 

pelaksanaan izin pengusahaan penangkarannya tidak memiliki izin dan 

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. 

 



41 
 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber 

pertama, misalnya dari individu atau perseorangan, seperti hasil 

wawancara, pengisian kuesioner. Dalam pengertian lain data 

primer adalah data yang diperoleh lansung dari responden yang 

merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang 

relevan mengenai permasalahan didalam penelitian ini yakni 

tentang pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran burung 

sarang wallet di Kabupaten Siak Kecamatan Tualang berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi, dan peraturan perundang-undangan. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai 

cara yang disesuaikan dengan infomasi yang diinginkan, antara lain 

dilakukan dengan : 

1. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan untuk memperoleh informasi lansung dari pihak-pihak 

terkait. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang 

diwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. 

2. Pengamatan  

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara lansung ke 

objek penelitian untuk melihat hasil analisis pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 di 

Kabupaten Siak agar dapat melihat dan mengetahui secara 

lansung tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan berkaitan 

dengan pelaksanaan izin Pengusahaan Penangkaran Burung 

Sarang Walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Perda Nomor 4 

Tahun 2008. 
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3. Dokumentasi 

Yaitu penulis meminta data lansung ke instansi yang 

terkait umtuk mendapatkan hasil dan data berupa dokumen-

dokumen atau surat-surat untuk dapat menganalisis pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

izin pengusahaan penangkaran sarang burung wallet di 

Kecamatan Tualang. 

Tabel 3.1 Key Informen Penelitian  

No Key informen 

1 Pengusaha wallet 

2 KPTSP 

3 Kantor Kecamatan Tualang 

4 Dinas Kehutanan Kabupaten Siak 

5 Satpol PP 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

 Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan secara utuh 

dan nyata mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 

4 Tahun 2008 tentang izin pengusaha penangkaran sarang burung wallet 

di Kecamatan Tualang, kemudian data dituangkan kedalam bentuk tabel-
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tabel dengan angka dan presentase untuk selanjunya dianalisi dengan 

deskriptif analisa. 

 Adapun menurut Arikunto (2006:79). dalam menganalisis data 

penelitian penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau disebut 

juga analisis isi. 

 Analisa deskriptif ini diawali dengan pengumpulan data dengan 

menggunakan instrument penelitian, setelah data terkumpul dilakukan 

pengkodean, selanjutnya penyajian data dengan mengklasifikasinya, 

kemudian proses analisa serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. 

 


