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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yang juga disebut 

penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam 

dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam seting 

pendidikan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian   

suara pada perasaan dan persepsi pada pristiwa di bawah studi (Emzir, 2014:2).  

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi. 

Sosiologi ekonomi secara umum adalah cabang ilmu yang memberikan penjelasan 

mengenai cara masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan 

akan barang ataupun jasa (http://dosensosiologi.com). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (Penelitian 

lapangan) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif 

atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah 

bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang 

sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau “in situ”. Dalam hal demikian 

maka pendekatan ini berkaitan erat dengan pengamatan berperan serta. Penelitian 

lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian 

dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara (Moleong, 2012:26). 
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3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pengumpulan data yang 

berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian, penelitian ini dimulai 

pada tanggal 11 Juni 2020 - 20 Juli 2020. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Puncak Elektronik yang beralamat di Jl. 

Martatiahahu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi 

Tenggara. 

3.3 Data Dan Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder (Sugiyono, 2009:137) 

1. Data primer, yaitu data yang dibuat oleh penelitian untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpul sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

diilakukan yaitu puncak elektronik. Dengan melakukan pengamatan di puncak 

elektronik, wawancara dengan pemilik, dan observasi berupa keterangan, 

informasi dan penjelasan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.   

2. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan 

cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, 

jurnal, buku, serta situs internet untuk membantu dalam melengkapi penelitian 

yang dilakukan.  Data yang didapatkan dari puncak elektronik berupa gambaran 
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umum puncak elektronik, struktur organisasi dan laporan keuangan yang 

menjelaskan mengenai keuanga puncak elektronik. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan dapat didenifisikan sebagai perhatian yang terfokus 

terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu (Emzir, 2014:37). 

 Dalam penelitian ini penulis mengamati secara langsung segala sesuatu yang 

berhubungan tentang kelayakan bisnis puncak elektronik. 

2. Wawancara 

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung 

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang 

melakukan wawancara yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya 

(Emzir, 2014:49). 

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanyajawab kepada Pemilik puncak 

elektronik dengan berpijak pada pedoman wawancara yang bertujuan untuk 

mengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Muchson, 2017:27).  

Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi berupa foto-foto untuk 

memperkuat data yang sudah dikumpulkan. Serta mengumpulkan dokumen-

dokumen yang mendukung penelitian berupa laporan keuangan puncak 

elektronik. 
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1.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga muda difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain (Sugiyono, 2014:244). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran 

(deskripsi) bisnis puncak elektronik ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah dinilai 

dari aspek legalitas, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen dan 

organisasi, sumber daya manusia, lingkungan, dan keuangan yang diuraikan dalam 

bentuk deskriptif, tabel, bagan serta gambar untuk mempermudah pemahaman.  

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas diartikan sebagai teknik 

pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang 

ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan 

terhadap data yang ada. Penguji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

ada tiga macam, yaitu :   

3. Tringulasi sumber  

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda atau dengan bukti dokumentasi.  
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4. Triangulasi teknik  

Tringulasi teknik digunakan untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila 

dengan teknik menguji kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang 

bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 

5. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan dan observasi 

dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data dalam 

penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


