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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan

atau suatu kerangka berfikir menyusun gagasan yang beraturan, berarah, sesuai

dengan konteks dan relevan dengan maksud dan tujuan.1 Sedangkan penelitian

adalah suatu kegiatan mengkaji secara teliti dan teratur dalam suatu bidang ilmu

menurut kaidah tertentu. Kaidah yang dimaksud adalah metode.2

Putra dan lisnawati dalam bukunya yang berjudul “penelitian kualitatif

pendidikan agama Islam” mengatakan bahwa pada umumnya penelitian itu sendiri

terbagi menjadi dua jenis penelitian yaitu penelitian kuaalitatif dan penelitian

kuantitatif. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam hal metode, teknik

penelitian, berbeda dalam hal teori yang menjadi landasan berfikir, berbeda pula

dalam hal tujuan penelitian, serta karakter dari penelitian itu sendiri.

A. Rancangan Penelitian Dan Jenis Penelitian

penelitian yang dilakukan membutuhkan rancangan untuk meneliti dan

mengemukakan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini sendiri menggunakan

rancangan penelitian kualitatif.

Pernyataan Bodgan dan taylor yang dikutip Oleh Lexi J Maleong

mengemukakan bahwa : “ penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian  yang

1 Tejoyuwono Notohadiprawiro, Metode Penelitian Dan Penulisan Ilmiah (Repro: Ilmu
Tanah Universitas Gadja Mada, 2006)

2 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata
Publishing, 2013), h. 73
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati”.3

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif  yang

bertujuan  untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan

tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.

Fenomena yang dimaksud ialah tentang Praktek Arisan Rumah Tangga

dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Laikaaha, Kecamatan Ranomeeto,

Kabupaten Konawe Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi

tersebut merupakan Desa tempat tinggal peneliti, sehingga akan lebih

memudahkan dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

2. Waktu penelitian. Untuk mendapatkan sumber data-data yang dibutukan dalam

mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam

penelitian ini, maka penelitian ini akan dimulai setelah seminar proposal

dilakukan, tepatnya mulai tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan bulan Agustus

2017. Namun, peneliti telah melakukan survey untuk mengetahui sedikit

tentang praktek arisan di Desa Laikaaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten

Konawe Selatan.

3 Lexi. J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,
2000), h. 3
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C. Instrument penelitian

Peneliti dalam penelitian ini dijadikan sebagai instrument kunci,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, bahwa :

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau denga bantuan orang lain

merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini digunakan untuk

menyesuaikan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu hanya

manusia sebagai alat sajalah yang berhubungan dengan responden atau objek

lainnya dan hanya manusialah yang mempu memahami kaitan kenyataan

yang ada di lapangan.4

Dalam melakukan penelitian, peneliti sebagai instrument inti juga

menggunakan alat sebagai instrument pendukung alat perekan dalam mewawancarai

informan, serta buku catatan kecil sebagai catatan data dari hasil wawancara.

D. Data Dan Sumber Data

Data atau bahan keterangan ialah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu

kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap. Sedangkan fakta merupakan

kenyataan yang telah didudukkan dalam kerangka persoalan.5 Notohadiprawiro

dalam bukunya yang berjudul metode penulisan dan penelitian ilmiah menyatakan

bahwa kenyataan mencakup segala sesuatu kebenaran umum dan bersifat mantap.6

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan melakukan teknik

sampling. Teknik sampling yang digunakan ialah teknik snowball sampling (sampel

bergulir) dan purposive sampling yakni teknik yang dilakukan dengan menentukan

4 Ibid, h. 4
5 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Op. Cit., h. 76
6 Tejoyuwono Notohadiprawiro, Loc. Cit
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satu informasi kunci terlebih dahulu kemudian menentukan informan pendukung

lainnya.

Husain Usmani dalam bukunya “metode penelitian sosial” menyatakan

bahwa: ”responden dalam metode penelitian kualitatif berkembeng terus (snowball)

secara bertujuan (purposif) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.

Alat pengumpulan data atau intsrumen penelitian kualitatif ialah si peneliti sendiri

atau peneliti merupakan key instrumen (instrumen kunci).”7

Berdasarkan cara memperolehnya (sumber) data terbagi menjadi dua, yaitu

data primer dan data sekunder

a. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari masyarakat atau

sumber pertama di lapangan baik dari individu atau perseorangan, seperti

hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh

peneliti.8 Data primer juga bisa diartikan sebagai data yang belum

tersedia dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus menggunakan

beberapa instrumen penelitian seperti kuesioner, wawancara, observasi,

dan sebagainya.9 Jadi data primer dari penelitian ini diperoleh langsung

dari masyarakat yang melakukan kegiatan arisan (anggota arisan) di desa

laikaaha, kecamatan ranomeeto, kabupaten konawe selatan. Berdasarkan

observasi yang telah dilakukan, peneliti memperoleh informasi bahwa

terdapat 7 kelompok arisan. Masyarkat yang tergabung dalam anggota

arisan berjumlah 138 orang.

7 Husain Usmani, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 81
8 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta : Rajawali Press,

2009), h. 42
9 Hendri Tanjung Dan Abrista Devi, Op. Cit., h. 77
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau

tersedia. Data sekunder biasanya diperoleh dari penelitian-penelitian

yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu.10 Data

sekunder juga bisa diartikan dengan data yang sudah siap/ dipublikasikan

oleh pihak/instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh

peneliti.11 Dalam penelitian ini data sekunder antara lain berupa data

(data primer yang sudah diolah), buku-buku, dan sumber lain yang

dianggap relevan dengan permasalahan.

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti

dengan menggunakan pancaindera dalam melakukan pengamatan pada saat

penelitian. Pengamatan tersebut dilakukan untuk menghimpun data

penelitian.12 Pengamatan dilakukan oleh peneliti pada saat penentuan siapa

yang mendapat giliran untuk menerima uang arisan atau biasa disebut

penarikan lot arisan oleh anggota arisan di Desa Laikaaha, Kecamatan

Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.

2. Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

melakukan Tanya jawab langsung dengan informan atau orang yang

diwawancarai,13 untuk memperoleh keterangan atau penjelasan terkait

10 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi, (Jakarta :
Ghalia Indonesia, 2002), h. 82

11Hendri Tanjung Dan Abrista Devi, Op. Cit., h. 76
12 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi, (Jakarta : Kencana, 2013),

h. 143
13 Lihat. Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Malang : Ya3

Malang, 1990), h. 54
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dengan  data  yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini yakni

masyarakat yang tergabung dalam kelompok arisan.

3. Dokumentasi, ialah penyelidikan pada penguraian dan penjelasan terdahulu,

melalui sumber-sumber dokumen. Baik yang tersedia melalui media catak

atau media elektronik. Sehingga data-data tersebut tinggal diambil untuk

digunakan. Data dalam hal ini bisa berupa laporan penelitian sebelumnya,

jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga, dan lain-lain.

Sementara itu, media eloktronik yang dapat dijadikan sumber adalah

internet.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis model

mattew b. milles dan a. Michael huberman yang mengatakan bahwa analisis

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu dengan cara

sebagai berikut :

a. Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, perumus perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data “ kasar” yang

muncul dari catatan tertulis dilapangan.

b. Penyajian data yaitu sekumpulam informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan peengembalian tindakan.

c. Penerikan kesimpulan atau ferivikasi dari permulaan pengumpulan data,

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda yang mencatat
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keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab

akibat dan proposisi.14

Artinya, data yang terkumpul dianalisis berdasarkan tahapan-tahapan

tertentu yakni mencermati pola tindakan individu yang dianggap penting sehingga

menghasilkan deskripsi/ penjelasan, kemudian mengidentifikaskannya dan

selanjutnya hasil-hasil penelitian akan dipresentasikan melalui penjelasan-penjelasan

deskriptif mengenai praktek arisan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.

G. Pengecekan Keabsahan Data.

Dalam menentukan hasil akhir dari suatu penelitia dibutuhkan keabsahan

data untuk mendukung hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik untuk

pengecekan keabsahan data tersebut. Untuk mendapatkan validasi data yang tetap

maka peneliti akan menggunakan teknik trianggulasi, yaitu pengujian keabsahan data

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk kepentingan pengecekan,

sehingga data yang telah ada difilter kembali dan diuji kelayakannya untuk

mendapatkan hasil data yang valid, actual, dan terprcaya.

William wiersen mengartikan trianggulasi sebagai pengecekan data dari

berbagai sumber dengan berbagai cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu.15

Dalam pengecekan data maka digunakan trianggulasi sebagai berikut :

1. Trianggulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini

14 Lexi. J. Maleong, Op. Cit., h. 19

15 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D, (Bandung: Alphabeta,
2005), h. 41



33

peneliti melakukan observasi, Wawancara mendalam, dan pengambilan

data dokumentasi pada masyarakat yang ada di desa laikaaha, kecamatan

ranomeeto, kabupaten konawe selatan.

2. Trianggulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Pada trianggulasi sumber,

peneliti melakukan wawancara bertahap dan mendalam pada pemerintah,

pemuka agama dan masyarakat setempat.

3. Trianggulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang

sama dalam waktu yang berbeda.


