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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan

metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berlandaskan

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

yang alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.82

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif

kualitatif. Pada penelitian ini mendiskripsikan kejadian yang di dengar,

dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif  atau deskriptif.83

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Purworejo Kecamatan

Ngunut Tulungagung, dan difokuskan kepada keluarga TKI ataupun TKI

karena memiliki pengaruh penting terhadap dana remitansi yang

didapatkan.

82Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2016), hal. 13

83Rokhmat Subagyo, Metode Penelitian Ekonomi Islam:Konsep dan Penerapan, (Jakarta:
Alim’s Publising, 2017), hal.158
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C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti

sendiri. Peneliti sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus

sebagai pengumpul data. Sedangkan instrumen yang lain adalah sebagai

penunjang, sehingga kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk

memahami secara mendalam masalah yang dibahas.

Peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada Kepala Desa

Purworejo dan keluarga TKI atau TKI untuk mendapatkan data yang

akurat mengenai kondisi perekonomian setelah bekerja atau keluarganya

bekerja di luar negeri dengan mendatangi lokasi penelitian. Kemudian,

peneliti akan menyimpulkan gabungan data yang diperoleh dari hasil

wawancara maupun observasi.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber

data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Purworejo dan TKI

atau keluarga TKI yang berada di rumah sebagai objek penelitian dengan

observasi dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data

yang diperoleh peneliti dari website BNP2TKI serta foto bukti wawancara

dengan TKI atau keluarga TKI.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat
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data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.84

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Peneliti

melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan ekonomi

keluarga dan perekonomian masyarakat Desa Purworejo Ngunut

Tulungagung sesudah salah satu dari anggota keluarga menjadi TKI di

luar negeri.

b. Wawancara

Dalam metode penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode

pengumpulan data yang utama. Wawancara adalah pertemuan dua

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.85 Dalam

penelitan ini, wawancara yang dilakukan disertai dengan daftar

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini

ditujukan untuk memperoleh data mengenai dampak yang diperoleh

dari dana remitansi TKI bagi kemandirian ekonomi keluarga dan

perekonomian masyarakat Purworejo Ngunut Tulungagung dalam

perspektif Ekonomi Islam.

84Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D,….hal.224
85Ibid., hal.231
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c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat

berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi

dan wawancara dalam penelitian kualitatif.86 Metode ini digunakan

untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen

yang fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap data yang diperoleh

melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

analisis interaktif dari Miles dan Hubermann. Aktivitas dalam analisis data

yaitu:87

a. Reduksi data (data reduction).

Mereduksi data dalam penelitian ini adalah merangkum, memilih hal-

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

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila

diperlukan.

b. Penyajian data (data display)

Langkah selanjutnya setelah meredukasi data yaitu mendisplaykan data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data  dapat dilakukan dalam

86Ibid., hal.247
87Ibid., hal.249-253
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bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan (verification)

Langkah ketiga dalam analisis interaktif menurut Miles dan Hubermen

yaitu kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, bisa berupa

hubungan kuasal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan.

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar

sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan

teknik triangulasi, member check, dan perpanjangan pengamatan.

a. Triangulasi

Dalam bukunya Burhan Bungin, triangulasi adalah teknik untuk

melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagaicaradan berbagai waktu.88 Triangulasi sumber yaitu triangulasi

yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa

sumber. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data,

88Rokhmat Subagyo, Metode Penelitian Ekonomi Islam:Konsep dan Penerapan…,
hal.209-210
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pengumpulan dan pengujian yang relevan diperoleh dari Kepala Desa

Purworejo dan TKI atau Keluarga TKI Desa Purworejo.

b. Member Checking

Member checking adalah proses pengecekan data yang diperoleh

peneliti kepada pemberi data yang tujuannya adalah agar informasi

yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan

sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan.89

Apabila data tersebut disepakati oleh sumber data atau informan berarti

data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dapat

dipercaya.

c. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan, difokuskan pada data yang telah

diperoleh dicek kembali ke lapangan apakah data tersebut berubah atau

tidak.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat tahapan, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini peneliti mulai mengumpulkan buku atau teori yang

berkaitan dengan remitansi TKI dalam kemandirian ekonomi keluarga

dan perekonomian masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam.

89Ibid., hal.212
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b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan pelaksanaan penelitian dengan

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi dan

wawancara dengan Kepala Desa Purworejo dan TKI atau keluarga TKI

yang ada di rumah. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi

untuk mengumpulkan data berupa arsip, buku-buku tentang pendapat,

teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah

penelitian.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menganalisis data-data yang terkumpul secara

rinci dan sistematis sehingga menemukan makna yang dapat ditarik

kesimpulannya.

d. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian

yang peneliti lakukan. Pada tahap ini, peneliti membuat laporan tertulis

dari yang telah diteliti dalam bentuk skripsi.


