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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach) yaitu

penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang

terjadi pada kelompok masyarakat. Menurut Suharsimi Arikunto (2013) bahwa

“penelitian lapangan bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study)

dengan pendekatan ekonomi sosiologis” (h.121). Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1.Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama kurung waktu 3 (tiga) bulan setelah

melaksanakan ujian proposal dimulai sejak Oktober s.d Desember 2019.

3.2.2.Tempat Penelitian

Penelitian ini di Badan Usaha Milik Desa Maju Sejahtera Desa Lambusa

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.3. Sumber Data

Husain Insawan dalam buku yang berjudul ”Metode Studi Islam Multi

Pendekatan dan Model”, Menjelaskan bahwa secara umum sumber data penelitian

kualitatif ialah tindakan atau perbuatan yang berlangsung dalam latar yang bersifat

alamiah. Sumber data lainnya adalah bahan-bahan pustaka, seperti dokumen, arsip,
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koran, jurnal ilmiah, majalah, buku, laporan tahunan, dan sebagainya. Data statistik

yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti pertambahan jumlah penduduk,

perubahan jumlah umat beragama, jumlah murid dalam suatu pesantren, merupakan

sumber yang dapat digunakan. Selain itu, video dan foto yang menggambarkan

suasana alamiah dapat pula menjadi bahan rujukan.(Insawan, 2020b).

3.3.1.Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan

utama yaitu, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Penggaduh Badan Usaha Milik Desa

Maju Sejahtera Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

3.3.2.Data Sekunder

Menurut Soejono dan Sri Mamudji (2006) menjelaskan bahwa “Data

Sekunder yaitu data yang dikumpulkan diperoleh dari orang kedua atau pihak

lain”(h.29). Dalam hal ini, pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-

bahan sekunder seperti literatur terkait dan menunjang, hasil penelitian, tesis,

makalah, majalah, bulletin, surat kabar dan internet.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Husain Insawan dalam buku yang berjudul ”Metode Studi Islam Multi

Pendekatan dan Model”, menjelaskan bahwa adapun teknik pengumpulan data dalam

penlitian kualitatif antara lain wawancara mendalam, riset partisipatif, pengamatan,

dan studi pustaka. Pada prinsipnya, semua teknik pengumpulan data tersebut

digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan secara

alamiah.(Insawan, 2020b)
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Untuk mendapatkan data yang benar-benar dapat mendukung penelitian ini,

maka penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena social dan

gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi

dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari metode yang digunakan

dalam observasi sampai cara-cara pencatatannya.

2. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi (1989) menjelaskan bahwa “Wawancara adalah

pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau tanya jawab dengan pihak

yang bersangkutan, sistematika wawancara berlandaskan pada tujuan

peneliti”(h.4). Wawancara dilakukan dengan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan

Penggaduh Badan Usaha Milik Desa Maju Sejahtera, guna untuk mencari data

atau informasi yang diinginkan sesuai dengan judul penelitian ini.

3. Dokumentasi

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2014) menjelaskan bahwa “Dokumentasi adalah

metode pengumpulan data dimana yang menjadi data adalah dokumen. Sebagian

besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata,

jurnal kegiatan dan sebagainya” (h.33). Peneliti menggunakan metode

dokumentasi untuk memperoleh data seperti  profil Badan Usaha Milik Desa

Maju Sejahtera, struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Maju Sejahtera,

arsip foto dan lain sebagainya.
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4. FGD (Focus Group Discussion).

Pengumpulan data dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus atau yang biasa

disebut FGD (Focus Group Discussion). Menurut Yati Afiyanti (2008)

menjelaskan bahwa “FGD adalah eksplorasi terhadap suatu isu/fenomena khusus

dari diskusi suatu kelompok individu yang berfokus pada aktivitas bersama

diantara para individu yang terlibat didalamnya untuk menghasilkan suatu

kesepakatan bersama”(h.58).

3.5. Teknik Analisis Data

Berikut langkah-langkah analisis data yang digunakan peneliti :

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

wawancara, dokumentasi dan FGD.

2. Mengklarifikasi meteri data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang

dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data

dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil

observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD.

3. Pengeditan yaitu melakukan penelaan terhadap data yang terkumpul melalui

teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan

kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah

proses penelitian lebih lanjut.

4. Menyajikan data yaitu, data yang telah ada dideskripsikan secara verbal

kemudian diberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.
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3.6. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugoyono (2008) menjelaskan bahwa "Pengujian keabsahan data

dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, Hal ini untuk menjaga adanya

informan yang memberikan informasi data yang kurang relevan. Ada tiga bentuk

triangulasi yaitu (h.92):

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda

yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan.

3. Triangulasi waktu, waktu yang juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data

yang dikumpulkan oleh penulis. Informasi yang diberikan informan kepada

peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan informasi diwaktu siang dan

sore. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau tekhnik lain

dalam waktu atau situasi yang berbeda.


