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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dengan  metode penelitian lapangan (field research). 

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. 

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus, merupakan pendekatan yang 

berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi 

tertentu. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengembangkan 

berpikir kritis dan menemukan solusi dari suatu topik yang 

dipecahkan (Yamin, 2007). 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Poanaha, 

Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Sedangkan waktu 

penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung setelah 

skripsi ini diterima.  
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3.3. Sumber Data  

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data 

primer dan data sekunder. Adapun sumbe data dari tiap-tiap 

jenis data adalah sebagai berikut:  

a. Data Primer 

Data primer atau data utama diperoleh langsung dari 

lapangan baik yang berupa  observasi maupun berupa hasil 

wawancara tentang Pengembangan usaha ekonomi kreatif 

dodol labu ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan adalah Ibu Wati 

(pemilik usaha ekonomi kreatif) dan Ibu Rahma dan Bapak 

Ferli (anggota).  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dari buku-buku) yang mendukung atau 

memperkuat data primer yang ada.  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan panca indra. 

Observasi diartikan sebagai “pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian” (S Margono, 2004).  
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Sehingga, observasi merupakan salah satu langkah 

penting yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 

data yang bersifat representative karena pada teknik ini 

peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati, 

menganalisa, memaknai, memahami dan menyimpulkan 

aktivitas social yang terjadi sesuai dengan fokus penelitian.  

b. Wawancara (Interview) 

Interview atau wawancara adalah “sebuah 

percakapan antara peneliti (seseorang yang ingin 

mendapatkan informasi terkait dengan subjek penelitian) 

dan informan (seorang yang sekiranya yang mempunyai 

informasi terhadap subjek)” (M Burhan Bungin, 2007). Dan 

proses memperoleh keterangan data untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai. 

Proses interview (wawancara) dilakukan untuk 

mendapatkan data dari informan, yaitu: ibu wati (pemilik 

usaha ekonomi kreatif), ibu rahma dan bapak ferli (anggota). 

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 3 

informan.  

Dalam penelitian ini Peneliti bertindak sebagai 

interviewer (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan 

kepada informan yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab 
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setiap pertanyaan pewawancara. Meskipun demikian, 

informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang 

menurut mereka tidak dapat dipublikasikan. Teknik 

wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara yang terstruktur, yaitu proses wawancara yang 

dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih 

dahulu menyiapkan interview guide (pertanyaan) sebagai 

panduan dalam mewawancarai informan untuk 

mendapatkan informasi tentang penelitian.  

c. Dokumentasi  

Selain wawancara dan observasi, cara pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi 

yaitu metode yang digunakan penelitian kualitatif. Dalam 

bukunya S. Margono dikenal dengan istilah documenter. 

Menurut beliau: 

Documenter adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga 

buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, 

dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 

disebut dengan teknik documenter atau studi documenter (S 

Margono, h. 181).  

3.5. Teknik Analisis Data 

Setelah pengumpulan data telah terangkum, maka 

selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah di 

kumpulkan. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis 
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dan rasional yang terkumpul baik dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumen-dokumen (Moh. Soehada, 2008). 

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992). Mengenai 

ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai 

berikut:  

1. Reduksi data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus- menerus 

selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif 

berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah 

tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkal tanpa 

disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, 

permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data 

mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, 

terjadilan tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat 

partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini 

berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan 

akhir lengkap tersusun.  

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
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menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya 

sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui 

seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, 

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan 

sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam 

angka-angka atau peringkat peringkat, tetapi tindakan ini tidak 

selalu bijaksana. 

2. Penyajian Data 

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik 

merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang 

valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan 

dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat 

melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah 

menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah 

melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh 

penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 



M e t o d e  P e n e l i t i a n  | 47 

 
3. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman 

hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis 

(peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan 

menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar 

pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan 

kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas 

untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat 

data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari 

data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. 

Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses 

pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar 

benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.  

 

3.6. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalalisasi 
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(Sugiyono, 2015). 

Dengan statistik deskriptif dianalisis dengan perhitungan 

jumlah pendapatan didalam usaha dodol labu tersebut. 

Rumus Pendapatan:  

𝝅 = TR - TC 

Dimana:  

TR = Penerimaan Total 

TC = Pengeluaran (biaya total) 

3.7. Pemeriksaan Keabsahan Data  

Pelaksanaan penelitian kualitatif perlu ditetapkan 

pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang bias 

atau tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban 

dari informan yang tidak jujur (Sugiono, 2008). Pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

teknik trianggulasi, yaitu:  

1. Trianggulasi Sumber, dilakukan dengan cara 

membandingkan dan mengecek kembali tingkat 

kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh dari 

lapangan penelitian melalui sumber lain yang berbeda. 

2. Trianggulasi Tehnik, dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil observasi dilapangan dengan 

data hasil wawancara sehingga dapat disimpulkan kembali 

untuk memperoleh data akhir yang otentik sesuai dengan 

masalah yang ada dalam penelitian ini. 
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3. Trianggulasi Waktu, dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan wawancara dan observasi dilapangan pada 

waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data 

yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini.  
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