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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis peneliian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yakni 

penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terkait 

perilaku masyarakat terhadap penggunaan uang logam dalam proses transaksi 

ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.  

3.2 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis merupakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif, dengan teori deduktif yaitu penelitian lapangan 

akan mendeskripsikan data-data lapangan dengan macam-macam kalimat yang 

rinci dengan pendekatan teori deduktif. 

3.3 Pendekatan penelitian  

pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan 

studi kasus (case study). Pendekatan sosiologis dilakukan dalam rangka menjalin 

komunikasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat serta menjelaskan 

fenomena yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial masyarakat untuk 

menganalisa transaksi yang terjadi di lingkungan penelitian. Sedangkan 

pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan 

kondisi atau keadaan pada objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

menafsirkan dan menjabarkan objek yang diteliti. (Sugiono, 2009). 
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3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan (bulan 

Februari-Mei 2020). 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kel. Baruga Kota Kendari Provinsi 

Sulawesi Tenggara, Indonesia. 

3.5 Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini dikumpulkan melalui instrumem pengumpulan data 

observasi, wawancara maupun dokumentasi.Adapun sumber data dalam penelitian 

ini terdiri dari dua yakni: (Sugiono, 2009: 219) 

1. Sumber Data Primer Data primer atau data utama adalah data yang 

dipeoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah 

masyarakat (pedagang dan konsumen) Kel. Baruga Kota Kendari 

2. Sumber Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya seperti mengutip dari buku, jurnal, website, 

yang berkaitan dengan penggunaan uang logam, serta penelitian terdahulu 

dan literature lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. 

Seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/8/DPU tanggal 28 Februari 

2008: tentang penukran uang rupiah. 

 

 



41 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu usaha yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan 

secara sistematis dengan prosedur yang standar. Untuk memperoleh data yang 

relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data kualitatif 

yaitu: 

1. Metode Observasi  

Observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin 

dicapai.Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat 

langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat 

diukur.Salah satunya adalah perilaku pedagang warung kelontong dalam 

memberikan pengembalian uang dengan nominal kecil.Dalam penelitian 

ini peneliti mengamati secara langsung kegiatan yang ada di Kel.Baruga 

Kota Kendari khusunya dalam penggunaan uang logam dalam 

bertransaksi.(Haris Hardiansyah, 2013: 132) 

2. Metode Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka 

(face to face) antara pewancara (interviewer) dan yang diwawancarai 

(masyarakat pedagang dan konsumen Kel. Baruga) tentang masalah yang 

diteliti, dimana pewancara bermaksud memperoleh persepsi tentang nilai 

dari uang logam, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. (Imam Gunawan, 2014: 80) 
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3. Dokumentasi  

yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan 

yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen- 

dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku 

peraturan yang ada.(Suharsini Arikunto, 2014: 202)salah satunya peraturan 

Bank Indonesia Nomor: 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008: tentang 

penukaran uang rupiah. 

dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini menyangkut berbagai 

sumber data baik yang berasal dari catatan ataupun laporan yang telah 

disusun dalam arsip data yang telah dipublikasikan yang berkaitan 

dengan penggunaan uang logam. 

3.7 Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sitesa, menyusun kedalam pola, 

memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses ini 

berbentuk siklus meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Berikut penjelasannya:  

1. Reduksi Data (reduction) Reduksi dapat diartikan sebagai proses 

pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

mengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
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catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini, 

melakukan proses living in (data yang dipilih) dan living out (data yang 

terbuang) baik dari hasil pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi.  

2. Penyajian data (display data) Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian 

ini berbentuk narasi serta dapat di selingi dengan skema, gambar, tabel, 

rumus, dan alin-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang 

terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik itu dari hasil wawancara 

mendalam, opservasi partisipan maupun dokumentasi.  

3. Penarikan kesimpulan (verifycation) Penarikan kesimpulan merupakan 

langkah ketiga atau terakhir dalam proses analisis. Kesimpulan pada awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. 

3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari adanya data yang bias atau tidak valid. hal ini dimaksudkan agar 

dapat menghindari jawaban dan informan yang tidak jujur.pengujian 

keabsahan data dalam penelitian inimenggunakan teknik triangulasi yaitu: 

teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang laindi 

luar data yang ada untuk kepentingan pengujianpengujian keabsahan data 

atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang ada. Pengujian keabsahan 
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data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu: (Afiah Faisal, 

2001: 33) 

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. 

3. Triangulasi Waktu 

Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi waktu, cara ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan wawancara dan 

observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data 

yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. 

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan ketiga macam 

pengujian keabsahan data yang telah penulis jelaskan di atas, agar data yang 

penulis peroleh valid. 

 

 

 

 


