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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yakni menangkap berbagai fakta melalui pengamatan dilapangan, 

kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa 

yang diamati atau menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil objek 

penelitian berdasarkan data-data outentik yang dikumpulkan.
1
 

Dalam penelitian ini, teori akan menuntun peneliti, sehingga peneliti 

didominasi  oleh teori-teori yang telah dipilih pada awal melakukan pengamatan 

penelitian hingga ketika melakukan uji dan pembahasan, oleh karena itu 

pemahaman tentang Ekonomi Kreatif, Usaha Butik, hingga pada sorotan Islam 

terhadap dunia ekonomi menjadi hal yang amat penting dalam mempengaruhi 

pandangan peneliti terhadap data yang ditemukan untuk kemudian diuji. 

Berdasarkan hal tersebut maka dipilih jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan psikologis untuk 

menganalisis bagaimana upaya menumbuhkan Ekonomi kreatif melalui Usaha 

Butik, serta bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Ekonomi kreatif dalam 

Usaha Butik. 

 

 

 

                                                             
1
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana,, Cet. Ke-3, 2011), h. 6 



30 
 

 
 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu bulan Juli sampai dengan 

bulan Agustus Tahun 2019 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Palangga Kecamatan Palangga, 

Kabupaten Konawe Selatan. Dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut 

terdapat hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Yaitu tentang “Analisis 

Pertumbuhan Dalam Usaha Ekonomi Kreatif Melalui “Butik Bone Utara” 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Palangga Kabupaten 

Konawe Selatan)”. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  dibagi atas dua yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data Primer (Data Utama) 

Data Primer  atau data utama menurut Sugiyono bahwa, “Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”
2
. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka data primer penelitian ini bersumber dari 

hasil wawancara dengan beberapa informan dengan pemilik usaha Butik Bone 

Utara yaitu Bapak Wardiman dan Ibu Mala, serta beberapa karyawan butik 

maupun beberapa pelangggan yang datang berbelanja di Butik Bone Utara 
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2. Data Sekunder (Data Pendukung) 

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari studi 

teoritis pustaka (Library Research) yaitu pencarian data atau informasi dari buku-

buku, literatur, maupun hasil penelitian terdahulu, serta deskripsi hasil observasi 

langsung mengenai judul penelitian yang dibahas pada penelitian ini. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan langsung), yaitu data yang diperoleh dari 

pengamatan terhadap kondisi real objek penelitian.
3
 Dalam melakukan 

observasi atau pengamatan peneliti berusaha melihat fakta-fakta yang 

terjadi khususnya ekonomi kreatif dalam usaha butik di Kelurahan 

Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Wawancara (Interview) adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk 

memperoleh data secara mendalam dalam hal tentang bagaimana 

mengelolah usaha butik sehingga dapat menghasilkan ekonomi. Estemberg 

dalam Sugiono menjelaskan bahwa wawancara adalah “a meeting of two 

persons to exchange information and idea through question and 

responses, resulting in communication and joint contruction of meaning 

bout a particular topic”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
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dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.
4
 Wawancara dilakukan 

dengan cara bertemu dan mewawancarai para pelaku bisnis butik di 

Kelurahan Palangga 

3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana yang menjadi data 

adalah dokumen, surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, 

Jurnal kegiatan dan sebagainya
5
 

E. Tehnik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah bersifat 

deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan 

apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kemudian 

dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual
6
. Jadi 

analisis data peneliti akan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan kajian 

penelitian ini, dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data yaitu, data yang dikumpulkan berasal dari hasil 

observasi wawancara dan studi dokumentasi. 

2. Mengklarifikasi materi data, langka ini digunakan untuk memilih data 

yang dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

3. Menyajikan data yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal 

kemudian diberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
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F. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengecekan 

keabsahan data didefinisikan sebagai pengujian data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian maka terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu
7
 

1. Triangulasi sumber, yaitu mengujia kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. 

2. Triangulasi tehnik, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

mengecek data kepada sumber yang dengan tehnik yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu, yaitu mengecek kredibilitas data dengan melakukan 

pengecekan melalui wawancara, observasi, atau tehnik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. 
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