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BAB III 

METODOLOGI PENELITAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu proses 

dimana penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang mengharuskan kita untuk 

menyelidiki suatu masalah dan fenomena manusia. Landasan teori dimanfaatkan oleh penulis 

agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat 

untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penilitian. Sifat penelitian ini adalah 

deskripsi yaitu metode penelitian yang mengikuti proses pencarian data, pengumpulan data, 

penulisan data, penjelasan, dan setelah itu dilakukan analisis data untuk menguji kebenarannya.   

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah proses belajar atau usaha untuk menentukan atau untuk 

mngembangkan dan menguji suatu kebenaran/pengetahuan, atau untuk memperoleh jawaban 

atas suatu masalah. Namun demikian, setiap orang bisa saja mendefinisikan penelitian berbeda-

beda, tetapi subtansinya adalah usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan, serta memperoleh jawaban suatu masalah.Jawaban dari suatu 

masalah dapat berua jawaban abstrak dan atau jawaban yang konkret dan spesifik.  (Hendri 

tanjung & abrista devi. 2013 :3) 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalaam penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif. 

Hal ini dikarenakan metodologi penelitiankualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, 

skema dan gambar. Penelitian kualitatif, penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami 

suatu fenomena dalam konteks social secara dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena. (Prof. dr Sugiono, 2016 : 14) 

3.4 Waktu dan tempat penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 

dikelurkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih dari bulan maret sampai mei. 
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Tempat pelaksan penelitian adalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berada di Jl. MT. 

Haryono No.155, Anggilowu, Kendari, Bende, Kec.Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 

93111,dan di Desa Lambusa. 

3.5 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yang dilakukan 

dengan pengambilan informasi secara langsung.Adapun Sumber Data dari penelitian ini terdiri 

dari dua sumber data, yakni: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi 

dan wawancara di Bank Syariah Indonesia KC. Kendari MT Haryono dan Para pelaku 

UMKM di desa lambusa. 

2. Sumber Data Sekunder 

Melalui Observasi,Wawancara dan dokumentasi. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu 

proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena, 

prerilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Observasi 

diartikan sebagai suatu pengamatan terhadap objek penelitian.Dalam konteks penelitian 

kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang 

berhubungan dengan aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti. 

2. Wawancara  

Wawancaara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga 

apabila peneliti ingn mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit/kecil.Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri self-report, atau 

setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.Wawancara dilakukan dua pihak 
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yaitu pewawancara (interviewee) dan yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang 

diwawancarai (interviewee) dengan maksud untuk mengontruksi kejadian dan 

kegiatan.Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan 

wawancara tidak trstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data telah mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara 

trsetruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagaai 

pengumpul data. Wawancara tidak trstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya beberapa garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan Tanya jawab atau wawancara secara tidak 

terstruktur kepada pimpinan atau staf Bank Syariah Indonesia KC. Kendari MT Haryono. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari 

lembaga atau organisasi maupun perorangan.Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang .Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. 

3.7 Teknik Analis 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. 

Data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi 

kemudian di analisis dan di klasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing, baru 

kemudian melakukan analisis data.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data data kualitatif. 
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3.8 Teknik Mengecek Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif in di tetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data 

yang tidak valid, yaitu data yang berbeda antara data yang di laporkan oleh penelitian dengan 

kenyataan yang terjadi dilapangan. Pengujian keabsahan data dalam teknik triangulasi 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 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 pengecekan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. 

 


