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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penilitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

penulisan deskriptif  kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah dalam, masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang tabungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena 

(Nasir, 2013). Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data 

yang terkumpul berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

yang diamati dari fenomena yang terjadi bukan angka. Walaupun ada 

angka dalam penelitian ini, sifatnya hanya sebagai penunjang saja. 

Dalam penelitian Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian 

yang terjadi saat ini. 

Pendekatan  penelitian yang digunakan penulis adalah jenis 

penelitian lapagan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu 

penelitian  yang dilakukan dilapangan atau lokasi untuk menyelidiki 

gejala objektif sebagai yang terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan 

untuk menyusun laporan ilmiah (Fatoni,2011). Pendekatan lapangan 

bertujuan untuk mempelajari secara insentif keadaan suatu objek yang 

diteliti. Penelitian bertujuan memaparkan data-data yang diperoleh 

dilapangan kemudian menganalisanya dan mendapatkan kesimpulan 
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dari penelitian ini sehingga diketahui peran intermediasi sosial BMT 

Amanah terhadap masyarakat pelaku usaha mikro di kota kendari 

3.2  Waktu Dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini berlangsung selama 1 bulan dimulai pada 

tanggal 20 September 2021 sampai 21 Oktober  2021. 

2. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di BMT Amanah Sultra cabang 

kendari, tepatnya di Jl. Jendral. Ah. Nasution, Kambu, Kec. 

Kambu KotaKendari, Sulawesi Tenggara. 

3.3 Sumber Data 

3.3.1.Data Primer 

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugiyono,2011:139). Data primer yaitu data yang peneliti dapatkan 

dari responden atau sumber pertama berupa informasi-informasi yang 

belum di olah berupa hasil wawancara dengan para pihak BMT 

Amanah Sultra cabang kendari mengenai bagaimana peran intermediasi 

terhadap masyarakat usaha mikro. 

3.3.2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen (Sugiyono,2016:137). Sumber data ini digunakan 

untuk mendukung infomasi dari data primer yang diperoleh baik dari 
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wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Pada 

penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian 

pustaka dan dari dokumen-dokumen yang ada. Data sekunder berupa 

gambaran umum  BMT Amanah Sultra dan data yang relevan dengan 

penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

3.4.1.  Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagi proses biologis dan pisokologis. Dua 

diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan prilaku manusia proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak besar (sugiyono,2014:145).  

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati jalannya 

pembiayaan mikro dan menunggu nasabah yang akan membayar 

angsuran untuk di wawancara. 

3.4.2.  Wawancara 

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2011) wawancara adalah 

teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang 

berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai 

(hal.105). 
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Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas 

terpimpin, yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa 

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan. Wawancara  dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara sederhana dengan  Sub Branch Manager BMT Amanah 

Sultra cabang kendari  serta limas belas nasabah pembiayaan Mikro 

dan sepuluh masyarakat. 

3.4.3.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data 

melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. 

Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa 

berupa foto dan sebagainya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses yang paling penting dalam sebuah 

penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisis inilah 

data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang 

sesuai dengan kaidah ilmiah (Sandusiyoto, Muhammad Ali 

Sodik,2015:109). Proses dalam Analisis data yaitu sebagai berikut: 

3.5.1.Reduksi Data 

Tahap reduksi data adalah struktur atau peralatan yang 

memungkinkan kita untuk memilah, memilih, memusatkan perhatian, 

mengatur dan menyederhanakan data (Rohidi,2011:234).  
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Melalui proses reduksi data ini, peneliti bertugas untuk 

mengetahui dengan pasti data apa saja yang memang diperlukan, 

sehingga bisa dibuang seandainya terdapat data yang tidak diperlukan 

atau tidak relevan. 

3.5.2. Penyajian Data  

Setelah data mentah terkumpul, tahap selanjutnya adalah 

menyajikan data tersebut dalam berbagai bentuk, tergantung jenis data 

dan skala pengukurannya. Guna penyajian data adalah untuk 

mengambil informasi yang ada didalam kumpulan data tersebut. 

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam 

pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat di 

pahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang 

disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca (Yessi dan 

Zulmeliza, 2019:14). 

3.5.3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga atau terakhir 

dalam proses analisis. Verifikasi ini bertujuan untuk menyimpulkan 

data yang ditemukan demi menghindari kekaburan data, sehingga data 

yang ditemukan tidak terdapat kekeliruan dalam penyajian data serta 

mudah untuk dipahami oleh penulis dan pembaca lainnya.  

3.6 Pengecekan keabsahan data 

 Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan objektif diperlukan 

kredibilitas data dengan tujuan untuk membuktikan bahwa apa yang 



47 METODE PENELITIAN 

 

 

berhasil di kumpulkan sesuai dengan yang terjadi. Adapun pengecekan 

keabsahan data dilakukan melalui Triangulasi yaitu : 

1 Triangulasi Sumber data adalah pengujian kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melakukan beberapa sumber. 

2 Triangulasi Teknik adalah pengujian kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. 

3 Triangulasi Waktu adalah pengujian kreadibilitas data yang 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara ,observasi,atau teknik lain dalam waktu dan situasi 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-berulang 

sehingga sampai ditemukan data yang akurat.  

 


