
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Gunawan Imam (2013) menyatakan bahwa “Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya” (h.3). Akan tetapi menurut (Lexy 

J. Moleong, 2002) data-datanya berupa kata-kata yang berasal  dari wawancara, 

catatan laporan, dokumen lainnya atau penelitian yang di dalamnya 

mengutamakan pendeskripsian secara analisis tentang suatu peristiwa untuk 

memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut.  

1.2 Waktu dan Tempat penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan berlangsung selama tiga bulan terhitung 

setelah proposal ini diterima. Sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 

Agustus 2020. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 10 jenis UMK yang ada di Kecamatan 

Puuwatu Kota Kendari antara lain : Rumah Tenun Mahkota, Gudang Telur, Sifa 

Bakery, TATOP Kendari, Kedai Pempek Cinta, A3 Store, Durian Online, Bakso 

Barokah, RM. Pangkep dan Deal Management. Alasan pemilihan tempat ini 

didasarkan atas berbagai pertimbangan. Pertama, karena saya ingin mengetahui 

seberapa besar dampak pemanfaatan media sosial oleh pelaku UMK di 



 
 

 

 

Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dalam memasarkan produknya. 

Kemudian yang selanjutnya, di Kecamatan ini terdapat beberapa UMK yang 

menghasilkan produk khas Sulawesi Tenggara. 

1.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer dalam penelitian merupakan data utama yang diambil 

langsung dari para informan yang dalam hal ini adalah pemilik UMK di 

Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. 

2. Data sekunder 

Menurut Jonathan Sarwono (2006) Data sekunder merupakan data yang 

sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan (h.123). Data 

sekunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari para informan akan 

tetapi melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

berupa dokumentasi penting menyangkut data pemiliki usaha, dan unsur 

penunjang lainnya.  

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan (field 

research) yaitu penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelitian 

langsung pada obyek yang diteliti. Namun ditengah situasi pandemi Covid-19 ini 

untuk melakukan penelitian sangat terbatas karena adanya  peraturan Social 

Distancing sehingga sebagian pelaku UMK meminta untuk melakukan penelitian 

secara online, dengan itu penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu 



 

 
 

pengumpulan data secara langsung ke lokasi Usaha Mikro dan Kecil yang ada di 

Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dan pengumpulan data melalui via Whatsapp / 

Telephone dengan menggunakan berbagai instrumen sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti. Observasi dilakukan 

dengan  melihat, mengamati, dan mencatat yang sebenarnya terjadi pada UMKM 

Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang berkaitan dengan pemanfaatan media 

sosial dalam pengembangan UMKM tersebut.  

2. Wawancara 

Penulis melakukan teknik wawancara semi terstruktur. Dalam melakukan 

proses wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung untuk 

mendapatkan informasi dari informan. Tanya jawab dilakukan dengan tidak 

terpaku dalam pedoman wawancara, namun dilakukan secara santai dan terbuka, 

dengan hal ini pewawancara dapat lebih terbuka dalam menggali informasi lebih 

dalam dan luas dari informan. Hasil wawancara ini berupa rekaman percakapan 

kemudian dituangkan ke dalam transkip hasil wawancara guna mempermudah 

dalam proses pengolahan data. Dalam penelitian ini dilakukan secara langsung 

dengan pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. 

3. Studi Dokumen 

Menurut Sudarwan Danim (2002) Studi Dokumen Merupakan 

pengumpulan data sebagai pelengkap data yang diperoleh dari observasi 

partisipatif dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh dapat berupa foto 



 

 
 

ketika kegiatan berlangsung atau berbagai informasi tertulis berupa kumpulan 

tulisan yang relevan dengan topik penelitian (h. 122-123). Sumber dari 

dokumentasi ini dapat berasal dari arsip mengenai pemanfaatan media sosial 

dalam penegembangan UMKM. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan Sugiono (2005) adalah proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang dipeoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun dengan pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Tahapan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun 

tahap-tahap analisis data dalam model ini yaitu :  

1. Reduksi data (data reduction), mereduksi data artinya merangkum, 

memilih, hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari  tema 

dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan menunjukan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti. 

2. Penyajian data (data display), dilakukan penelaahan pada seluruh data 

yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, maupun data 

dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi acuan dalam melakukan 

analisis dalam bentuk uraian singkat, bagan bangunan antar kategori dan 

sejenisnya. 



 

 
 

3. Conclusion drawing/verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat  

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti 

yang valid dan konsisten  mengumpulkan data maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2011). 

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Menurut Afiah Faisal (2001) Penelitian kualitatif perlu ditetapkan 

keabsahan data untuk menghindari adanya data yang bias atau tidak valid. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat menghindari jawaban dari responden yang tidak jujur. 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

yaitu: Teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai 

bahan pembanding terhadap data yang ada. Pengujian keabsahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :  

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda.  

2. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali 



 

 
 

untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. 

 


