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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif 

deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

secara sistematis, faktual, aktual mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki.33  

B. Waktu Dan Tempat Penelitian  

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 07 Mei sampai dengan 30 

Juni 2019 dan dilakukan di Kota Kendari pada perwakilan PayTren 

Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara yang bertempat di Jalan Wayong 

Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi 

Tenggara dimana PT Veritra Sentosa Internasional sebagai perusahaan 

pemilik produk PayTren. 

C. Data Dan Sumber Data  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 

kunci. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari pengelola atau 

Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara, Pengguna PayTren  di kota 

Kendari yang berjumlah 450 mitra dan data dari aplikasi digital paytren. 

Data primer atau informan kunci dipilih dengan menggunakan teknik 

 
33 Bungin, B, Analisis Data Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 45  
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Insidental Sampling atau berdasarkan kemudahan (Convenience). Sampel 

dapat terpilih karena berada pada waktu, situasi dan tempat yang tepat. 

2. Data sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini  mencakup dokumen, buku-buku dan jurnal 

ilmiah yang berkaitan dengan penelitian atau data yang mendukung 

pembahasan. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Observasi atau yang biasa disebut dengan pengamatan yaitu dengan 

mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam hal ini peneliti 

mengamati mitra atau pengguna PayTren di Kota Kendari. Observasi 

merupakan teknik pengumpulan data, pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis 

untuk kemudian dilakukan pencatatan. 34 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada responden oleh peneliti atau pewawancara dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.35 

Wawancara dilakukan kepada Pengelola atau Koordinator PayTren 

Wilayah Sulawesi Tenggara dan pengguna PayTren di Kota Kendari.  

 
34 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktek, ( Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 2004), h. 63   
35 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 

2006), h. 67  
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Untuk memperoleh data peneliti menggunakan wawancara berstruktur 

yang dilakukan berdasarkan pertanyaan dengan maksud dapat mengontrol 

dan mengatur dalam wawancara. Dalam wawancara berstruktur semua 

pertanyaan telah disiapkan dan dirumuskan sebelumnya dengan cermat 

dan secara tertulis.36 

3. Studi Dokumen  

Studi Dokumen yaitu suatu metode meneliti data yang tersimpan 

dalam bahan yang berbentuk dokumen, laporan maupun catatan yang 

berkaitan dengan Finansial Teknologi Syariah Paytren. 

E. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.37 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Reduksi Data, yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

 
36 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 117  

 
37 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung : CV. 

Alfabeta. 2009). h. 244.  

 



 

37 
 

2. Penyajian Data, yakni mengelompokkan atau mengkategorisasikan 

menurut fokus dan permasalahan penelitian sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan, yakni mengambil kesimpulan dari beberapa data 

yang telah disajikan dalam bentuk kuesioner dan wawancara. 

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam Penelitian Kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid, yaitu data yang berbeda antara data yang 

dilaporkan peneliti dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Bila peneliti 

membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan maka 

data tersebut dinyatakan tidak valid. 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan  Triangulasi. Adapun Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.38 Peneliti 

melakukan triangulasi data dengan cara cross check data antara hasil data 

sekunder dengan hasil wawancara. 

  

 
38 Wayan Suwendra, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan dan Keagamaan, (Bandung: Nilacakra, 2018), h.66  


