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BAB III 

METODE PELAPORAN 

 

 

A. Metode dan Proses Pengumpulan Data 

Pelaporan project ini termasuk ke dalam penelitian historis. Metode 

penelitian historis merupakan salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan 

evaluasi data secara sistematik berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk 

menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh atau 

perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi 

pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang (Suprapto, 

2008).  

Metode Penelitian historis (Ruchliyadi, 2007) adalah usaha untuk 

mempelajari dan menggali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai 

peristiwa-peristiwa masa lampau. Dalam penelitian ini peneliti dituntut untuk 

menemukan fakta, menilai dan menafsirkan fakta yang diperolehnya secara 

sistematik obyektif untuk memahami masa lampau.  Temuan masa lampau 

tersebut dapat dijadikan bahan untuk masa sekarang dan meramalkan peristiwa 

yang akan datang .  

Metode Pengumpulan Data berdasarkan sumber data dalam penelitian histories 

adalah : 

1. Sumber-sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari cerita para 

pelaku peristiwa itu sendiri, dalam hal ini penulis menggunakan dua 
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macam jenis data untuk pelaporan, yaitu data kuantitatif serta data 

kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam 

skala numeric seperti daftar supplier serta daftar konsumen, kontrak 

kerjasama baik antara supplier maupun konsumen. Sedangkan data 

kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numeric (angka) 

seperti data jumlah panen sarang burung wallet serta data penjualan 

yang meliputi worksheet penjualan, laporan per tri wulan. Data yang 

akan disajikan dalam pelaporan project ini merupakan data  periode 

Agustus 2009 – Januari 2011. 

2. Sumber informasi sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari 

sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan 

peristiwa tersebut. Dalam hal ini informasi tersebut bisa berupa 

informasi lisan ataupun tertulis dari berbagai media atau relasi bisnis 

penulis.  

 

Langkah-langkah penelitian historis 

Pada umumnya dalam penelitian historis mencakup beberapa langkah penting 

yaitu : 

1. Menentukan permasalahan penelitian  

2. Menyatakan tujuan dan fokus kegiatan penelitian.  

3. Mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder.  

4. Evaluasi data eksternal maupun internal 
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5. Melaporkan hasil penelitian kepada masyarakat, termasuk melengkapi 

komponen-komponen penelitian dan mengkomunikasikan ke dalam 

jurnal ilmu pengetahuan. 

 

B. Validitas dan Reliabilitas Laporan 

Untuk mendukung kesahihan pelaporan project ini, penulis sangat 

memperhatikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Data yang dilampirkan  dalam laporan ini adalah data primer seperti laporan 

pembelian hasil panen sarang burung wallet serta laporan penjualannya.  

Validitas pada penelitian kualitatif berarti penelitian tersebut benar, sahih 

dan dapat dipercaya. Validitas merupakan suatu bukti kebenaran dan kejujuran 

dalam suatu penelitian, dalam bentuk laporan, kesimpulan, penjelasan, tafsiran 

dan segala jenis laporan. 

Validitas laporan dapat ditinjau secara langsung dengan berbagai pihak 

terkait dalam project ini seperti supplier, konsumen serta situs On Line yang telah 

dicreate oleh penulis untuk mengembangkan usaha sarang wallet ini. Keterangan 

dan data yang diperoleh dari internal maupun eksternal ini dapat memperkuat dan 

menjamin kebenaran laporan ini. Keterangan serta pelaporan data akan disajikan 

secara terstruktur berdasarkan runtut waktu yang dimulai pada semester lima yaitu 

Agustus 2009 sampai dengan semester tujuh, Januari 2011. 

Reliabilitas adalah handal, mantap, tidak gampang berubah.  Reliabilitas 

merupakan suatu alat uji pra penelitian untuk mengetahui apakah data yang 

didapat atau temuan yang didapat adalah handal dan tidak berubah datanya 
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dengan berubahnya waktu, bila sewaktu-waktu dilakukan pengambilan ulang 

data.  Dengan kata lain bila penelitian itu diulang, maka hasilnya tetap sama, tidak 

berubah.  

Validitas dan reliabilitas yang disajikan dalam laporan ini dapat bersifat 

lisan ataupun tertulis, beberapa bukti yang akan dilampirkan dalam project ini 

antara lain : 

1. Data Supplier  

Data yang memuat daftar supplier yang bekerjasama dengan penulis 

selama menjalankan project ini. 

2. Data Konsumen 

Data yang memuat daftar konsumen yang pernah ataupun masih 

bekerjasama dengan penulis selama menjalankan project ini. 

3. Laporan Pembelian hasil panen sarang burung walet 

Pada pencatatan pembelian hasil panen sarang burung walet, selain 

untuk kebutuhan administratif,  penulis juga membutuhkan informasi 

historis untuk mengetahui trend penjualan Sarang Burung Walet dari 

tahun ke tahun serta untuk memprediksi potensi usaha Sarang Burung 

Walet ini di masa mendatang.   

4. Laporan Penjualan sarang burung walet  

Laporan penjualan selalu dibukukan secara rutin dan dilakukan 

evaluasi setiap triwulannya. Laporan penjualan ini meliputi 

pendapatan, biaya operasional, serta laporan keuangan yang meliputi 
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laporan perubahan modal dan neraca, laporan laba rugi dimana penulis 

membukukannya dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. 

 

C. Tahapan Analisis Data  

Tahapan analisis data yang akan dilakukan dalam pelaporan project ini adalah : 

1. Mengumpulkan data histori yang meliputi data pembelian serta data 

penjualan sarang burung wallet (worksheet) dan mengklasifikasi 

berdasarkan waktu yang ditentukan yaitu periode Agustus 2009 sampai 

dengan Januari 2011. Selain data pembelian dan penjualan sarang burung 

wallet, penulis juga mengumpulkan berbagai data pendukung eksternal 

serta internal yang lain. 

2. Melakukan pengolahan data dari sumber data yang diperoleh dan sudah 

diklasifikasikan dalam analisis sebelumnya sehingga data tersebut mudah 

dibaca dan dipahami oleh pembaca seperti grafik dan tabel dan diberi 

penjelasan secara kualitatif yang dapat disimpulkan dalam kesimpulan 

akhir. Metode analisis yang digunakan dalam pelaporan ini adalah 

statistika deskriptif yaitu metode statistik yang menyajikan transformasi 

data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. 

3. Melakukan review atas trend serta pencapaian yang sudah diperoleh 

selama ini, apakah mengalami peningkatan ataukah sebaliknya. Sehingga 

dengan dasar analisis histori tersebut penulis bisa mengevaluasi hal-hal 
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apa yang perlu diperbaiki serta langkah apa yang perlu dijalankan ke 

depannya untuk memenuhi tujuan penulis. 

Berdasarkan tahapan analisis data yang akan dilakukan dengan 

menggunakan metode kualitatif dalam project ini, penulis ingin memperoleh 

berbagai informasi sebagai dasar pengambilan keputusan  untuk mengembangkan 

usaha sarang burung wallet di Jawa Timur. Dari hasil analisis data tersebut 

diharapkan diperoleh informasi mengenai pola atau trend hasil panen sarang 

burung wallet dari beberapa supplier yang berada di Kalimantan, pola atau trend 

pembelian masing-masing konsumen serta pengelolaan biaya operasional yang 

minimal namun efisien untuk dijadikan dasar dalam melakukan langkah 

berikutnya.  

 




