
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif mrupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan infomasi mengani suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan (Suharsimi, A., 2003). Penelitian deskriptif ini, 

memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan dapat melihat kaitan antara 

antara variabel-variabel yang ada. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang Pengembangan Usaha 

Bubble Tea  Kozi Kahvi di Kelurahan Bende dalam Perspektif Pembiayaan Usaha Mikro 

Perbankan Syariah. 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 

sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020. Penelitian ini dilakukan pada Kedai Kozi Kahvi dan 

PT Bank BRIsyariah dengan data penelitian diperoleh resmi melalui wawancara dari owner 

Kedai Kozi Kahvi dan salah seorang karyawan PT Bank BRIsyariah KC Kendari. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh,data apa 

saja yang dikumpulkan, bagaimana informasi atau subyek tersebut, serta dengan cara 

bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat terjamin. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan sumber data primer dan data sekunder. 

a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara) terdiri atas informan yang mimiliki pemahaman tentang 



 

pembiyaan mikro bagi para pelaku bisnis yang menjalankan usaha miuman Bubble Tea di 

Kozi Kahvi di Kelurahan Bende. 

b. Sumber data skunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Seperti  

mengutip dari buku-buku, jurnal, website, penelitian terdahulu, dan literatur lainnya yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini (Bungi, M. B., 2008:122). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik fieldresearch 

yakni mengumpulkan data langsung dari lapangan. Pada metode ini, peneliti menggunakan 

cara sebagai berikut: 

a) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara seksama terhadap kondisi yang diteliti 

secara langsung dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati lebih mendalam 

tentang pembiayaan mikro yang terkait dengan usaha minuman Bubble tea. Teknik ini 

selain untuk mencari data sekaligus untuk mengadakan kros chek terhadap data lain, 

sehingga pengamatan dapat dimaknai dan diinterpretasi lebih lanjut berdasarkan teori yang 

menjadi acuan dalam memahami persoalan yang sedang diteliti. 

b) Interview (wawancara), yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengadakan  tanya 

jawab dengan tatap muka yang selanjutnya dikembangkan melalui diskusi secara langsung 

dengan informan tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud 

memperoleh persepsi tentang pengembangan usaha Bubble Tea dalam melakukan 

pembiayaan pada bank syariah yang menjadi sumber data (Imam Gunawan, 2014: 80). 

c) 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).  

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data 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 

(Sugiono., 2005:190). Proses ini berbentuk siklus meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasannya: 

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 datayang ada dari 

berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, maupun datadokumentasi yang telah 

diperoleh untuk menjadi acuan dalam melakukananalisis dalam bentuk uraian singkat, 

bagan bangunan antar kategori flowchart dan sejenisnya. 

3. Conclusion drawing/verifikasi merupakan penarikan kesimpulan danverifikasi. 

Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuatmendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten  mengumpulkan data maka 

kesimpulanyang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2005:190). 

 

 

 



 

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data/Triangulasi 

Triangulasi yaitu pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data untuk kepentingan pengecekan, sehingga datayang telah ada difilter kembali dan 

diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasildata yang valid, aktual, dan terpercaya. 

William wiersen (dalam sugiano, 2005) mengartikan triangulasi sebagai pengecekan 

data berbagai sumber dengan bebagai cara dan tehnik yang disesuaikan dengan waktu 

(Sugiono, 2005). 

Dalam pengecekan data maka digunakan triangulasi sebagai berikut : 

1. Triangulasi teknik, yaitu menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda, untuk 

mendapatkan data dari  sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi, 

wawancara, mendalam dan pengambilan data dokumentasi pada narasumber. 

2. Triangulasi  sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 

tehnik yang sama. Pada triangulasi sumber peneliti melakukan wawancara bertahap dan 

mendalam pada pemilik kedai, karyawan pada Kedai tersebut dan salah seorang pegawai 

AOM dari PT Bank BRIsyariah KC Kendari (pengelolah/karyawan). 

3. Triangulasi waktu, yaitu pengujian kevaliditasan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah mengadakan member check, yaitu proses 

pengecekan data kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang di berikan sebelumnya. 

 


