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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian 

kualitatif diharapkan bisa menghasilkan suatu uraian yang 

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilkau yang sedang 

diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau sebuah 

organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari yang diaji dari sudut 

pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik (Basrowi dan 

Suwandi:2008:28) 

Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya : perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan cara memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan 

sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 

2021 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 11 UMKM yang 

ada di Kecamatan Pomalaa yaitu (1)Warkop Come On Coffee, 

(2)Toko Momo Fashion, (3)Bundha Nidzam Pastry, (4)Jalkot 

Hitz Pomalaa, (5)Argo Food and Drink, (6)BFC Pomalaa, 

(7)Kedai Hams, (8) The Tyos, (9) Laundry Azzam, (10) Nada 

Boutique dan (11) Bakso Koperasi Indah. Alasan pemilihan 

tempat ini karena UMKM tersebut adalah UMKM yang populer 



M e t o d e  P e n e l i t i a n  | 48 

 
di Kecamatan Pomalaa dan mengalami dampak atas terjadinya 

pandemi Covid-19. Namun, diantara 11 UMKM yang 

mengalami dampak pandemi Covid-19 hanya terdapat 10 

UMKM yang beralih menggunakan media sosial dalam 

memasarkan produknya. diantara 10 UMKM, terdapat 6 yang 

menggunakan 3 jenis media sosial dalam pemasarannya yaitu 

facebook, instagram dan whatsapp. Sedangkan 4 UMKM 

lainnya hanya menggunakan 2 jenis media sosial yaitu facebook 

dan whatsapp. Peneliti hanya terfokus pada UMKM yang 

menggunakan 3 jenis media sosial dalam pemasarannya. Hal 

yang membuat peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran bagi pelaku 

UMKM di Kecamatan Pomalaa di masa pandemi Covid-19 

ditinjau dalam perspektif pemasaran syariah 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data 

dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1. Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer diambil dan diolah 

sendiri oleh peneliti berupa wawancara dan observasi langsung 

kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19  dan 

beralih menggunakan media sosial sebagai media pemasaran 

serta yang menggunakan 3 jenis media sosial. Kecamatan 

Pomalaa Kabupaten Kolaka. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang bukan dihasilkan 

dan dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh dalam bentuk 

yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

yang berupa dokumentasi penting menyangkut data pemilik 

usaha, dan unsur penunjang lainnya.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 
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     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 UMKM meminta untuk melakukan penelitian 

secara online, dengan itu penelitian ini dilakukan dengan 2 cara 

yaitu pengumpulan data secara langsung ke lokasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah yang ada di Kecamatan Pomalaa, dan 

pengumpulan data melalui via Whatsapp / Telephone dengan 

menggunakan berbagai instrumen sebagai berikut : 

1. Observasi 

     Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang 

diteliti. Observasi dilakukan dengan  melihat, mengamati, dan 

mencatat yang sebenarnya terjadi pada UMKM Kecamatan 

Pomalaa yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial sebagai 

media pemasaran di masa pandemi Covid-19. Penulis juga 

melakukan observasi terhadap media sosial yang digunakan pelaku 

UMKM dalam memasarkan produknya. 

2. Wawancara 

Peneliti melakukan teknik wawancara menggunakan teknik 

wawancara semi terstruktur. Dalam proses wawancara, peneliti 

melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan 

informasi dari informan. Tanya jawab dilakukan secara santai dan 

terbuka, agar 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 Pomalaa, 

Kabupaten Kolaka. 

3. Studi Dokumen 
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Menurut Sudarwan Danim (2002: 122-123) 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 Sumber dari 

dokumentasi ini dapat berasal dari arsip mengenai pemanfaatan 

media sosial dalam penegembangan UMKM. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah 

selasai di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode model Miles dan Hubermen yaitu selama 

proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting 

diantaranya: 

1. Reduksi Data  

 Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis 

yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

abstraksi data yang tersedia. Menurut HB Sutopo (2002:96), 

“Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal 

yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 

simpulan penelitian dapat dilakukan”. 

2. Sajian Data  

Sebagai analisis kedua, sajian data merupakan rangkaian 

informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang disusun secara logis 

dan sistematis yang mengacu pada rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian. Sajian data merupakan 

deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan 

menjawab setiap permasalahan dalam penelitian. Hal ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman atas gambaran 

fenomena yang ada pada obyek penelitian.  
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3. Verifikasi / Penarikan  

 Simpulan Data yang diperoleh sejak awal penelitian 

sebenarnya sudah merupakan suatu kesimpulan. Kesimpulan itu 

mula-mula belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian 

meningkat sampai pada tahap kesimpulan yang mantap, yaitu 

pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah 

melalui proses analisa data. 

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Menurut Faisal (2001:35) 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 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. 

3. Triangulasi waktu  

Perbedaan waktu juga dapat mempengaruhi 

keabsahan data, sehingga peneliti melakukan metode 

pengumpulan data di beberapa waktu yang berbeda. Dalam 

hal ini peneliti melakukan wawancara secara bertaha di 
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waktu yang berbeda terhadap konsumen, yaitu di pagi hari 

dan juga malam hari melalui wawancara online. 

 


