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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan proses atau tata cara melakukan 

penelitian, yang memiliki prosedur tertentu ppada setiap tempat penelitian 

dan jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian 

kualitatif dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 

lingkungan alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

sehingga dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Metode 

penelitian kualitatif biasa digunakan yaitu hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Jadi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan data 

deskriptif berupa kata tertulis dari orang atau perilaku yang diamati. 

(Anggito, 2018) 

Penelitian ini menganalisis tentang pemberdayaan Bank Sampah  untuk 

menambah pendapatan masyarakat  di Bank Sampah Al-Faidzi di Jl. R. 

Soeprapto No. 160, Kecamatan Puuwatu, Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari. 

3.2.Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam kurang waktu lebih 3 bulan di Kecamatan 

Puuwatu, Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari. Dengan time schedule terlampir 

pada nomor 3.7 

3.3.Sumber Data 

Data  adalah infromasi yang diperolah, dimana data tersebut dibutuhkan 

untuk  menganalisa permasalah yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari 

alternative pemecahan yang tepat. Data terbentuk dari  karakteryang dapat 
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berupa alphabet, angka maupun simbol khusus dan merupakan bentuk yang 

masih mentah sehinggah perlu untuk diolah lebih lanjut melalui suatu model 

untuk menghasilkan informasi yang diinginkan.  

Penelitian ini menggunaka dua jenid sumber data yaitu sebagai berikut: 

3.3.1 Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber 

pertama. Pencatatan sumber data utama dilakukan melalui wawancara dan 

pengamatan menggunakan panca indra untuk melihat, mendengar dan 

bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa dengan tujuan 

mendapatkan data yang dibutuhkan bersumber dari narasumber atau 

informan. Adapun sumber data primer yaitu : 

1.3 Pemerintah Kelurahan Puawatu, Kecamatan puawatu, Kota Kendari 

2.3 Pengelolah Bank Sampah  Al-Faidzi 

3.3 Nasabah Bank Sampah  Al-Faidzi 

3.3.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data kedua yang dibutuhkan untuk mendukung data 

utama atau sumber data yang tidak langsung kepada peneliti, misalnya 

melalui literature, UU atau Peraturan pemerintah dan studi pustaka. 

3.4.Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakuakn degan menggunakan Teknik 

pengumpulan data dibawah ini: 

1. Observasi  

Pengamatan (observasi) merupakan kegiatan yag menggunakan seluurh 

panca indra untuk melakukan pnengamatan, mencatat, meninjau terhadap 
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objek penelitian. Observasi ini merupakan proses/teknik pengumpulan data 

yang dilakukan secara cermat dan sistematik. Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana kondisi lingkungan sekitar Bank Sampah  Al-Faidzi. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara (interview) digunakan yaitu teknik wawancara yang 

mendalam dan terstruktur atau ada pedoman wawancara yang dibuat 

sebelumnya. Wawancara digunakan untuk mendapatkan sumber data dari 

orang yang menjadi sumber penelitian (informan) tentang judul 

“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Sampah  Al-Faidzi Di 

Puuwatu Kota Kendari”. Dalam teknik wawancara, pewawancara 

mengajukan suatu pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban. 

(Arikonto, 2002) 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara dua 

orang degan tujuan mendapatkan iformsi. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik wawancara yang terstruktur secara langsung kepada: 

Pemerintah, Pengelolah Bank Sampah, dan Nasabah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data serta pencatatan terhadap 

berkas-berkas maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek 

kajian yang di bahas.(Soerjono Soekanto, 1984:66). Dokumentasi yang 

dipakai dalam penelitian ini berupa data pendukung terhadap hasil 

pengamatan dan wawancara, misalnya surat keterangan penelitian, rekaman 

atau dokumentasi wawancara, dan lainnya. 
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3.5.Teknik Analisis Data 

Analisis data data dilakukan setelah semua data terkumpul, dalam analsis 

data juga dijelaskan proses peyusunannya. Neong Muhadjir (1998) 

menyebutkan bahwa analisis data adalah suatu cara dalam mencari dan 

menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara untuk 

meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang akan di teliti. Dalam 

penelitian digunakan ini yaitu teknik analisis Deskriptif kualitatif. (Neon, 

1998) 

3.5.1 Reduksi Data 

Mules dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data dapat diartikan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar atau mentah yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Mereduksi data berarti merangkum 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. (Yaqub, 2018) 

Reduksi data berupa proses pemilihan dan pemutusan perhatian dengan 

tujuan untuk memfokuskan data yang penting dan memilah data yang tidak 

penting. Maka perlu untuk mencatat informasi yang ada dilapangan sebagai 

bahan data menta yang berhubungan dengan laporan penelitian tentang 

pemberdayaan ekonomi melalui Bank Sampah  Al-Faidzi. 

3.5.2 Penyajian Data 

Sajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Teks yang bersifat naratif adalah 

cara mneyajikan data yang paling sering digunakan pada penelitian kuantitaif. 
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Dalam tahap ini peneliti berusaha menyajikan bahan sesuai dengan pokok 

permasalahan terkait pemberdayaan ekonomi melalui Bank Sampah  Al-

Faidzi. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan atau Vertifikasi Data (conlusion 

drawing/vertification) 

Langkah ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan dan vertifikasi 

data hasil penelitian pada langkah ini peneliti menarik kesimpulan atas data-

data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi, sehingga 

menjadi penelitian yang datanya menjawab permasalahan yang ada, atau 

disebut sebagai validitas dimana dilakukan pengujian kbenaradan kecocokan. 

(Soerjono Soekanto, 1984:18-19). Dalam penarikan kesimpulan yang 

kredibel dan dapat dianggap sebagai temuan penelitian yang dapat dipercaya 

maka hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan 

di vertifikasi dengan pernyataan dari informan lain dan teori-teori yang ada 

sehingga kesimpulan yang dihasilkan dianggap valid. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Triangulasi merupakan tekhnik pengecekan keaslian data yang dilakukan 

degan cara membuat perbadunga data dari luar. Triangulasi dilakukan oleh 

peneliti dengan cara mengecek kemudian membandingkan kembali derajat 

kepercayaan suatu informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang 

berbeda (Susanto,2015:210) 

Triangulasi memiliki fungsi mengatasi adanya bias pada data, dan juga 

mengokoh argument intersubjektif oleh karena itu menghindari adanya data 
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yang tidak valid, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data 

menggunakan triangulasi, yaitu sebagai berikut: 

1. Triangulasi Teknik (metode), dilakukan dengan cara membandingkan 

hasil data observasi dengan data yang telah didapatkan sebeumnya dari 

hasil wawancara. Dalam hal ini peneliti menguji seberapa validasinya 

data yang diperoleh dengan menggunakan teknik yang berbeda. 

2. Triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari beberapa 

sumber kemudian mengecek kembali tingkat kebenaran suatu informasi 

guna menguji keabsahan suatu data dengan cara membandingkan satu 

sumber lainnya. 

3. Triangulasi waktu, yaitu waktu yang digunakan untuk menguji dan 

memastikan bahwa data tersebut benar, maka peneliti melakukan proses 

pengumpulan data diwaktu yang berbeda, kemudian melakukan 

penyaringan data yang dianggap sudah benar adanya.  
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5.7 Time Schedule 

Table 3.1 Time Schedule 

NO. Rencana Kegiatan 

Waktu 

Nov Des Jan Feb 

1. Kegiatan Awal     

 a. Observasi     

 b. Identifikasi masalah     

 c. Penyusunan proposal     

 d. Bimbingan proposal     

 e. Seminar proposal     

2. Kegiatan Penelitian     

 a. Melakukan wawancara     

 b. Pengumpulan data penelitian     

 c. Analisis data     

 d. Penyusunan penelitian     

 e. Bimbingan hasil penelitian     

 f. Seminar Hasil     

3. Kegiatan Akhir     

 a. Penulisan Laporan Hasil     

 b. Ujian skripsi     

 

 


